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Notă cu privire la această problemă:  
 

Acest volum a fost prelucrat cu fidelitate la conținutul originalului german menționat mai sus pentru 

programul de traducere DeepL, ProVersion, care traduce în 12 limbi.  

Până în prezent, au fost traduse următoarele volume:   

 

Stare Decembrie 2020  

 

Al treilea Testament  

Din originalul german în limbi străine:  olandeză, poloneză, rusă, portugheză, portugheză-braziliană,. 

Va fi urmat de: Japoneză și chineză 

Până în prezent, a fost disponibil în următoarele limbi: Germană, engleză, spaniolă, italiană, 

franceză,  

Cartea vieții adevărate 

Din originalul german: Volumele IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - celelalte 5 volume erau deja 

disponibile. 

Vor urma și alte traduceri.  

 

Este voia Domnului să pună aceste lucrări la dispoziția tuturor oamenilor în mod gratuit. Nu este 

voința Lui să vândă această lucrare pentru bani. Toate volumele disponibile pot fi descărcate gratuit în 

format PDF de pe internet.  

Este, de asemenea, voința Domnului de a răspândi Cuvântul Său în întreaga lume. Acest lucru se va 

întâmpla în legătură cu mărturia propriului meu exemplu duhovnicesc. Din acest motiv, toate cele 6 

volume ale exemplului meu personal, spiritualist, publicate până în prezent, sunt disponibile pe pagina 

mea de internet pentru descărcare gratuită în format PDF, precum și 5 volume de poezie în germană și 

engleză, care se bazează pe Cartea Vieții Adevărate.  

Domnul m-a chemat în slujba Sa în 2017. Am consemnat această istorie în cele 6 volume de mai sus, 

indicând data fiecărui volum. Conține multe vise, viziuni, secrete pe care Domnul mi le-a dezvăluit, 

profeții, previziuni despre evenimente actuale din întreaga lume. Este un semnal de alarmă pentru 

umanitate și pentru mine o fază de purificare, de înălțare și de întoarcere în sânul Tatălui.  

 

Numele meu, Anna Maria Hosta, este un nume spiritual pe care Domnul mi l-a revelat în 2017.  

Hosta, mi-a spus Domnul, are următoarea semnificație:  

Hos... (numele de familie al soțului meu) - Hos - t.... (Gazda, Pâinea vieții, Cuvântul lui Dumnezeu) 

și  

Hos....t...A (A de la numele meu, Anna)  

Numele meu civil nu are nicio importanță, deoarece voia Domnului este ca Cuvântul să miște inimile 

și ca acestea să se orienteze spre Cuvânt, nu spre mesager. Mesagerul este doar purtătorul Cuvântului, 

iar acesta este Dumnezeu Însuși. Este esența tuturor experiențelor lui Dumnezeu cu ființele pe care le-a 

creat și este pentru instruirea lor, astfel încât să o studieze pentru a se purifica și perfecționa în scopul de 

a se întoarce la Dumnezeu și de a reintra în sânul Tatălui.  

 

Anna Maria Hosta 

Hristos pașnic pe pământ 

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

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Dedicație 
Comisia însărcinată cu alcătuirea acestei antologii dedică aceste cărți în numele Domnului tuturor 

oamenilor de bunăvoință din lume, care sunt inspirați de dorința de a atinge înălțarea spiritului lor 

prin intermediul studiului revelațiilor divine și al punerii în practică a învățăturilor Maestrului divin. 

Oricine simte în el însuși dorința de a trăi învățăturile celei de-a șasea peceți primite în această eră a 

Spiritului Adevărului ar trebui să savureze până la ultima picătură sensul spiritual conținut în aceste 

cărți. Apoi, din inima sa va izbucni o rugăminte către întreaga umanitate și o frază va răsuna cele mai 

sensibile coarde ale inimii umane: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Prefață la ediția germană 
Această carte este o traducere fidelă a primului din cele douăsprezece volume ale "Cărții vieții 

adevărate" din textul original în limba spaniolă și oferă revelații divine. Nu se referă la nimic mai puțin 

decât la cea de-a doua venire a Domnului ca Duh Sfânt. Prin intermediul unor instrumente special alese și 

pregătite de El (cuvântul din textul spaniol este: "portavoz", adică purtător de voce, mijlocitor de cuvânt, 

portavoce), Hristos a transmis mari adevăruri pentru a ne explica sensul vieții noastre pământești, pentru 

a ne dezvălui taine ale Duhului neînțelese sau necunoscute și pentru a ne oferi mângâiere, putere și 

îndrumări în mijlocul unui haos în creștere care aduce vizite severe întregii omeniri cu scopul de a o 

purifica. Este mesajul etern și neschimbat al lui Dumnezeu către copiii Săi: în prima epocă prin Moise și 

profeți, iar în a doua epocă prin Isus și ucenicii Săi. Dacă mesajul ne pare nou în actuala Epocă a Treia, 

aceasta se datorează faptului că sunt explicate multe cuvinte din Prima și a Doua Eră care nu au fost 

înțelese și pentru că Domnul ne deschide alte perspective spirituale pe care nu ni le-a putut oferi atunci. 

("Am încă multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți suporta acum. " Ioan 16:12.) 

Cartea este împărțită în mai multe capitole și fiecare verset este numerotat; acest lucru nu numai că 

servește pentru a ne referi cu precizie la un pasaj, dar are și scopul de a arăta în exterior că nu este o 

lectură ușoară; mai degrabă, conținutul trebuie citit, studiat și pătruns cu simțurile adunate și cu 

deliberare. După aceea, însă, trebuie să urmeze cel mai important lucru: executarea, actul. 

Cititorul atent va observa că multe gânduri și doctrine spirituale sunt adesea repetate, deși de cele 

mai multe ori cu cuvinte diferite sau din puncte de vedere diferite. Există mai multe motive pentru acest 

lucru: În primul rând, învățăturile au fost date în decursul mai multor ani în zeci de locuri de adunare. În 

al doilea rând, diferiți mediatori ai cuvântului erau activi în acest proces și, în funcție de maturitatea 

spirituală a instrumentului, cuvântul lui Dumnezeu se putea face cunoscut. Și, în sfârșit, discursurile de 

învățătură nu erau ținute în cercuri închise, ci în public, în fața unei audiențe simple, astfel încât noii 

veniți puteau veni oricând, motiv pentru care Domnul a trebuit să le repete conceptele de bază în 

Cuvântul Său. 

Astăzi, nu trebuie să ne simțim jigniți de repetiții, ci ele ar trebui să ne ofere ocazia de a imprima 

adânc în noi gândurile divine. În plus, repetițiile afirmă că învățăturile vin de la Dumnezeu; căci, în ciuda 

multitudinii de locuri în care au fost date și a numeroșilor mijlocitori ai Cuvântului, unitatea Cuvântului 

este dezvăluită. 

Ar fi dezastruos pentru întreaga omenire dacă, pe baza unor profeții interpretate greșit din punct de 

vedere material - la fel ca și poporul evreu de acum aproape 2000 de ani - ar respinge mâna de ajutor a 

lui Dumnezeu și ar rămâne surdă la vocea Domnului vostru care, în acest Cuvânt al lui Dumnezeu, real și 

adevărat, se adresează fiecărui spirit uman și îl cheamă la reflecție, la convertire și la spiritualizare. 

Aceeași voce va cere într-o zi socoteală de la fiecare dintre noi pentru a ne arăta în ce măsură am 

respectat îndemnurile și instrucțiunile sale pline de dragoste. 

În lucrarea "Cartea Vieții Adevărate" tema principală este spiritul, motiv pentru care acest cuvânt se 

găsește foarte des în diverse conexiuni. Ce se înțelege prin "spirit"? - În uzul comun de astăzi și în 

dicționare, cuvântul "duh" este aplicat în sensul de capacitate de a gândi, adică: minte, intelect, idee, 

istețime etc. - În învățăturile actuale, precum și în Biblie, cuvântul duh are un sens diferit, iar Iisus a 

precizat acest lucru când a spus: "Dumnezeu este duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine în 
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duh și în adevăr" (Ioan 4:24). Puterea elementară eternă, Dumnezeu, este spirit pur, fără formă - ceea ce 

nu exclude însă faptul că, în cazuri speciale, El se revelează copiilor Săi în formă umană, ca Tată. Calitatea 

cea mai esențială a lui Dumnezeu este iubirea și, mânat de această iubire, a creat alte ființe spirituale din 

El însuși pentru a le putea dărui iubirea Sa. Aceste spirite, scântei din spiritul lui Dumnezeu și cu aceleași 

caracteristici ca și Dumnezeu într-o măsură limitată, au umplut spațiul infinit până când s-au despărțit de 

Dumnezeu din cauza mândriei și neascultării lor și au fost apoi așezate într-un corp material pentru a 

putea începe din nou călătoria spre casă. Partea esențială a omului este deci spiritul său, scânteia 

spiritului divin din el. Pe scurt, aceasta este rezumată în cele ce urmează: 

Duhul lui Dumnezeu = iubire, înțelepciune și putere. 

Spiritul uman = scânteia spiritului lui Dumnezeu în om. 

Spirite = spirite angelice primordiale, precum și ființe spirituale umane, fie că se află încă în corpul 

material (încarnate), fie că sunt în afara acestuia (neîncarnate). 

Revelațiile divine au fost făcute în Mexic, în limba spaniolă. La traducerea în limba germană s-a 

acordat o atenție deosebită pentru a se asigura că sensul spiritual a fost reprodus în fiecare caz. Textul 

original a fost, de asemenea, urmat în mare măsură în formarea cuvintelor și a propozițiilor, motiv pentru 

care au rezultat uneori expresii și construcții de propoziții oarecum neobișnuite. Doar în relativ puține 

cazuri a fost necesar să se aleagă o traducere mai liberă pentru a găsi o formă de exprimare plăcută în 

limba germană, dar sensul spiritual a fost întotdeauna păstrat cu fidelitate. 

Scurte explicații care par necesare pentru înțelegere au fost adăugate ca note de subsol; completările 

la text în conformitate cu sensul au fost puse între paranteze. Notele de subsol mai lungi pot fi găsite ca 

note în apendicele cărții. 

Traducătorii 

Explicații pentru o mai bună înțelegere a instrucțiunilor 
I. A doua venire a lui Hristos în oglinda promisiunilor biblice. 

Prefața traducătorilor începe cu o frază laconică: "Nu este nimic mai puțin decât a doua venire a 

Domnului ca Duh Sfânt". Mulți cititori așteaptă o explicație a acestei afirmații, care va fi dată mai jos. Încă 

de la primele începuturi ale creștinismului, credincioșii au fost preocupați de a doua venire a lui Hristos, 

iar fiecare epocă a produs propriile idei despre aceasta. Chiar și astăzi, credincioșii au păreri diferite, în 

principal neclare, despre aceasta, deoarece nu știu cum să interpreteze corect imaginile simbolice ale 

pasajelor biblice relevante. Prin urmare, este necesar să se obțină claritate. În acest scop, dorim să 

examinăm ideile imprecise și adesea fanteziste și să le comparăm cu cuvintele relevante din Biblie. 

Următoarea opinie este larg răspândită: Conform acesteia, Domnul va apărea în fața ochilor tuturor 

oamenilor pe norii cerului, prin care toți ochii Îl vor vedea în același timp; căci se presupune că revenirea 

Sa va fi ca un fulger pe cer, care va lumina totul și va fi vizibilă pentru toți oamenii. - Se poate întâmpla 

acest lucru și corespund aceste idei cu anunțurile lui Isus Însuși, așa cum ne-au fost transmise de diferiți 

evangheliști? 

După cum știm, Pământul este sferic, și numai din acest motiv această idee populară despre acest 

eveniment este o imposibilitate fizică, deoarece locuitorii unei lumi sferice nu pot vedea un fenomen 

ceresc simultan pe tot globul. 

Să examinăm mai întâi dacă nu cumva, din diferitele referințe biblice, nu se poate recunoaște o 

imagine mai credibilă a acestui eveniment dacă traducem cuvintele profeției din imaginile simbolice în 

limbajul nostru de astăzi și înțelegem astfel sensul spiritual care trebuie exprimat. 

În ceea ce privește momentul celei de-a doua veniri, Domnul spune că nimeni nu știe ziua și ora 

dinaintea evenimentului, în afară de Tatăl (Matei 24, 36 + 42); dar El a dat diferite semne ale venirii Sale: 

falși hristoși și falși profeți, războaie, ciumă, vremuri scumpe, cutremure, creșterea nemilostivirii și a 

necazurilor, groază și semne mari pe cer, inundații și furtuni puternice, vestirea Evangheliei în toată 

lumea. - Toate aceste semne s-au împlinit, dar credincioșii încă așteaptă împlinirea promisiunilor. 
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Într-o pildă, Domnul a dat o indicație și mai precisă cu privire la timpul și modul în care se va întoarce. 

El a comparat acest lucru cu o intrare prin efracție a unui hoț în noapte și a adăugat: . . "Căci Fiul Omului 

va veni în ceasul în care voi nu vă gândiți" (Matei 24:44). Două lucruri se pot recunoaște în mod clar din 

această parabolă: în primul rând, că revenirea Sa nu va avea loc ca un spectacol ceresc supranatural, ci în 

secret, neobservată de lume și de întreaga creștinătate. Și, în al doilea rând, că momentul venirii Sale va 

fi, de asemenea, diferit de cel așteptat. 

Domnul întărește importanța acestei parabole pentru o concepție corectă a revenirii Sale, referindu-

se din nou la ea în Apocalipsa Sa către Ioan: "Iată, Eu vin ca un hoț. Binecuvântat este cel ce veghează și 

își ține hainele pregătite. .. " (Apoc. 16:15). 

Într-o a doua parabolă a slujitorului înțelept și a celui rău, se dă chiar un indiciu cu privire la faptul că 

momentul în care oamenii așteaptă venirea Sa la momentul revenirii Sale este stabilit prea devreme sau 

prea târziu. Isus spune în această parabolă:... . "Dar dacă robul acela rău va zice în inima lui: "Stăpânul 

meu nu va veni multă vreme...", atunci stăpânul robului va veni în ziua în care nu se va gândi la aceasta și 

în ceasul în care nu se va gândi la aceasta. .. "(Math. 24, 48 + 50). Acest lucru arată clar că Domnul va veni 

mai devreme decât presupun creștinii în general.  

În ce mod ar trebui să aibă loc această întoarcere a Domnului, care va avea loc în tăcere? - În Matei 

citim: "Căci, după cum fulgerul iese de la răsăritul soarelui (est) și strălucește până ce apune (vest), așa va 

fi și venirea Fiului Omului" (Matei 27, 27). - Ar trebui să fie evident pentru toată lumea că nu poate fi 

vorba de un fulger natural văzut cu ochii noștri fizici; pentru că în foarte puține cazuri fulgerul strălucește 

de la est la vest, ci coboară din cer pe pământ: sensul trebuie să fie deci diferit. - Deoarece fulgerul este 

un fenomen de lumină orbitoare pe cer, iar termenul de lumină este adesea folosit în Cuvântul lui 

Dumnezeu ca simbol al cunoașterii spirituale, este evident să interpretăm acest "fulger" ca fiind o 

învățătură revelatoare a lui Hristos emanată din cerul spiritual. 

De ce își are începutul în Orient și sfârșitul în Occident? - Domnul ne spune în noul Său Cuvânt că 

această imagine simbolizează totalitatea învățăturii Sale pentru omenire, care a început în poporul lui 

Israel, adică în Orient sau în Răsărit, și care trebuia să-și găsească încheierea cuprinzătoare în Occident, 

într-o țară din emisfera vestică, și care acum și-a găsit-o și ea. (Revelațiile spirituale din Mexic) - Simbolul 

fulgerului are de asemenea semnificația că pentru El, intervalul de timp dintre cele două revelații a fost 

doar o clipă scurtă care a trecut ca un fulger pe cer. - Pentru noi, oamenii, aproape 2000 de ani sunt o 

perioadă lungă de timp, pentru Dumnezeu doar o clipă din eternitate. 

Următoarele versete din Evanghelia după Matei, așa cum au ajuns până la noi, par să contrazică 

această interpretare a revenirii lui Hristos ca o revelație în cuvinte, deoarece se spune că "soarele și luna" 

își vor pierde lumina, "stelele" vor cădea din cer, "semnul Fiului Omului" va apărea pe cer și apoi El însuși 

va apărea "pe norii cerului" cu mare putere și glorie. 

Dacă termenii între ghilimele sunt înțeleși în sens material, așa cum se întâmplă în general, pământul 

ar fi învăluit în întuneric, pe cerul nopții stelele ar alerga confuze sau o ploaie de meteoriți ar cădea pe 

pământ, în acest haos un semn ar deveni vizibil pe cer, iar apoi Domnul Însuși ar apărea printre norii 

nopții pentru a judeca poporul îngrozit. Dar dacă înțelegem cuvintele biblice referitoare la revenirea lui 

Hristos ca imagini alegorice pentru procesele spirituale - așa cum trebuie să fie - ele transmit o cu totul 

altă perspectivă. 

Să ne limităm la descifrarea termenului simbolic de "nor". Apare de mai multe ori în Biblie, dar de cele 

mai multe ori nu în sensul natural. Când copiii lui Israel au trecut prin deșert, "Domnul mergea înaintea 

lor ziua într-un stâlp de nor...", iar când cele zece porunci au fost date pe muntele Sinai, "norul" semnifică 

prezența spirituală a lui Dumnezeu pentru poporul Său. Într-o viziune a lui Daniel se spune: "Am văzut în 

această viziune, noaptea, și iată că Unul a venit "pe norii cerului", ca Fiul Omului, la Cel Bătrân de zile, și a 

fost adus înaintea Lui. I-a dat putere, cinste și împărăție, pentru ca toate neamurile, popoarele și limbile 

să-i slujească; puterea Lui este veșnică și nu va trece, iar împărăția Lui nu are sfârșit" (Dan. 7, 13 + 14). 

Aici se folosește aceeași expresie pentru apariția spirituală a lui Hristos ca și în descrierea revenirii Sale 
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din Evanghelia după Matei; dar cine ar pretinde că aceștia sunt nori materiali și nu o expresie simbolică 

pentru apariția spirituală a lui Hristos? 

Evanghelia după Luca nu vorbește în mod semnificativ de "norii cerului", ci de "nor", iar cuvântul 

"cer" lipsește cu desăvârșire: "Și atunci vor vedea pe Fiul Omului venind "în nor" cu mare putere și slavă" 

(Lc 21, 27). Această expresie arată în mod clar că nu este vorba de nori pământești pe cer, ci că se va 

exprima o formă spirituală de revelație și că Domnul nu va apărea în mod material-visibil. 

Pasajul biblic vorbește, de asemenea, despre oameni care l-au văzut pe "Fiul Omului". Mulți creștini 

înțeleg acest lucru în mod literal și cred că îl vor vedea pe Isus cu ochii lor materiali în timp ce El va pluti 

din cer. - Apariția fizică a lui Isus, care ar fi fost văzută cu ochii noștri materiali, ar fi trezit sau ar fi întărit 

credința omenirii în El? - Nu, deloc. Dacă Hristos ar coborî din cer, vizibil cu ochii fizici, doar o parte 

extrem de mică a omenirii ar putea vedea acest lucru. Restul omenirii, practic întreaga umanitate, nu ar fi 

fost martoră la acest fenomen și, astfel, efectul convingător al revenirii lui Hristos nu s-ar fi produs deloc. 

Așadar, ar fi depins din nou de faptul dacă se credea în cei câțiva martori oculari sau în cuvintele Sale, cu 

alte cuvinte, situația ar fi fost aceeași ca acum aproape 2000 de ani. 

În acea vreme, Hristos trăia deja în mod vizibil printre oameni, iar învățăturile Sale nu erau crezute - 

cu excepția unei mici minorități. Și dacă ar fi fost vizibil astăzi printre noi ca ființă umană pentru ochii 

noștri fizici, i s-ar fi acordat și mai puțină atenție decât acum 2000 de ani, pentru că astăzi oamenii sunt 

mult prea ocupați cu lupta lor pentru mai multă prosperitate sau cu problemele lor grele de procurare a 

hranei zilnice, cu luptele pentru putere, cu intrigile și războaiele lor. - Și totuși, oamenii Îl vor vedea. Unii 

dintre cei care sunt înzestrați cu chipul spiritual îl vor vedea pe Isus așa cum L-au văzut ucenicii la 

transfigurarea de pe muntele Tabor. Nu ca o dovadă a prezenței Sale - ei nu au nevoie de această dovadă 

- ci ca o recompensă pentru credința și pregătirea lor spirituală. - Ceilalți vor simți în adâncul ființei lor 

prezența lui Hristos în noile Sale revelații. Spiritul lor le mărturisește adevărul Cuvântului Său. - Iar alții, 

majoritatea, vor tremura în toată ființa lor atunci când se vor abate asupra lor vizitele grele care trebuie 

să vină. Atunci conștiința lor le va arăta clar că aceasta este revenirea promisă a lui Hristos în dreptatea 

Sa inexorabilă. Această experiență va fi mult mai durabilă decât dacă ochii lor fizici l-ar fi văzut pe "Fiul 

Omului".  

În Luca, promisiunea lui Isus privind revenirea Sa pe pământ este urmată de cuvintele: "Dar când vor 

începe să se întâmple aceste lucruri, priviți în sus și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea 

voastră se apropie" (Luca 21:28). Expresia "când va începe să se întâmple" indică faptul că nu este vorba 

de un eveniment brusc de "sfârșit al lumii", ci de un proces de lungă durată la care oamenii trebuie să fie 

atenți. Despre ce este vorba în acest proces ne lămurește o altă referire a lui Isus la revenirea sa: "Când 

va veni Fiul Omului, credeți că va găsi credință și pe pământ? (Luca 18, 8) Natura întrebării exprimă o 

negație și sugerează că a doua Sa venire este, de asemenea, despre proclamarea adevărului, despre 

doctrina Sa de mântuire, și că oamenii vor avea din nou posibilitatea de a accepta sau de a respinge pe 

baza liberului lor arbitru, iar ei - cel puțin în ceea ce privește marea masă a oamenilor și reprezentanții lor 

de frunte din biserică, știință și stat - se vor comporta inițial la fel de necredincioși și de respingători ca pe 

vremea lui Isus. 

În parabola grăuntelui de muștar (Lc 13,18), care simbolizează apariția Împărăției lui Dumnezeu pe 

pământ, Domnul subliniază în mod special micimea seminței, adică efectul inițial mic al Cuvântului Său în 

lume, care este aruncat "în grădină", adică este trimis din cer pe pământ și devine un "copac" mare, care 

oferă adăpost și umbră tuturor păsărilor, adică oamenilor, și, prin urmare, fundamentul Împărăției lui 

Dumnezeu pe pământ. Același sens al creșterii și pătrunderii treptate a Cuvântului Său în conștiința 

umanității se regăsește și în următoarea parabolă a drojdiei. 

Acum trebuie să examinăm ce are de spus despre subiectul nostru apostolul Ioan, ucenicul preferat al 

lui Iisus, care - așa cum o dovedește relatarea sa evanghelică - a înțeles și a transmis învățăturile 

Maestrului său în modul cel mai profund și spiritual. În discursul de adio adresat ucenicilor Săi, Domnul 

spune: "Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, ca 

să rămână cu voi în veac: Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L 
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cunoaște. Dar voi Îl cunoașteți, pentru că El rămâne cu voi și va fi în voi; nu vă voi lăsa orfani: Eu vin la 

voi" (Ioan 14:1518). 

Datorită importanței acestei promisiuni pentru urmașii Săi, Isus revine la ea de mai multe ori în 

marele Său discurs de adio: "Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl Meu îl va trimite în numele 

Meu, El vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu" (Ioan 14:26). Aici aflăm 

că acest Mângâietor sau Duh al Adevărului este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care, "în numele" lui Hristos, 

este trimis credincioșilor de pe pământ pentru a-i învăța toate lucrurile și pentru a le aduce aminte de 

toate învățăturile lui Isus. 

După ce Isus a pus încă o dată porunca iubirii Sale pe inima ucenicilor și i-a pregătit pentru 

persecuțiile care vor urma, le dă o asigurare liniștitoare ca o promisiune după aceste persecuții: "Dar 

când va veni Mângâietorul, pe care vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, 

el va mărturisi despre Mine. Și voi veți da mărturie, pentru că ați fost cu Mine de la început" (Ioan 15:26-

27). "Dar vă spun adevărul: este bine să mă duc (la Tatăl). Căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu vine 

la voi; dar dacă Mă duc Eu, vi-L voi trimite" (Ioan 16,7). Condiția prealabilă pentru ca Mângâietorul să 

vină ca Duh al adevărului este deci întoarcerea lui Isus la Tatăl. Aceasta înseamnă că acest Duh al 

Adevărului purcede de la Hristos Însuși ca "Cuvânt" al lui Dumnezeu și că El îl va trimite de pe tronul 

Tatălui, în unitate cu El, credincioșilor Săi de pe pământ. Căci El a fost și marele martor al adevărului lui 

Dumnezeu ca ființă umană, motiv pentru care a mărturisit în fața lui Pilat: "Eu sunt rege. M-am născut și 

am venit pe lume pentru a da mărturie despre adevăr. Cine este din adevăr ascultă glasul meu" (Ioan 

18,37). 

"Mai am încă multe să-ți spun, dar nu poți suporta acum. Dar când va veni El, Duhul adevărului, vă va 

călăuzi în tot adevărul. Căci el nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi, și vă va vesti ceea ce va 

veni. Acela mă va transfigura, căci din ale mele va lua și vă va vesti. Tot ceea ce are Tatăl este al meu. De 

aceea am spus: "Va lua din ale Mele și vi le va vesti vouă" (Ioan 16:12-15). 

Prin cuvintele de mai sus, Domnul a atras atenția ucenicilor Săi asupra faptului că ei nu sunt încă în 

stare să suporte tot adevărul pe care El, ca purtător al revelației Sale, are de transmis de la Tatăl. Prin 

urmare, El îi trimite încă o dată la Cuvântul Său de revelație care va veni ca Spirit al adevărului, care îi va 

introduce în toate adevărurile. El va proclama ca "Cuvântul", la fel ca pe pământ, doar ceea ce va primi în 

unitate cu Dumnezeu Tatăl ca adevăr și înțelepciune divină de la El și care, cu toate acestea, nu este nimic 

străin, doar transmis, ci provine din propriul său spirit. În acest fel, El își va "transfigura" viața și 

învățăturile ca Fiu al Omului, Iisus, aducând astfel lumină și claritate, deoarece acest Duh al mângâierii și 

al adevărului este Cuvântul Duhului Divin unic însuși, motiv pentru care El este și "Duhul Sfânt". 

După cum vedem din citatele precedente, Noul Testament ne oferă o multitudine de referințe și 

explicații despre "celălalt Mângâietor", "Duhul Sfânt", "Duhul Adevărului", pe care Tatăl îl va trimite 

copiilor Săi după întoarcerea lui Isus la Tatăl. Biblia relatează, de asemenea, că acest lucru s-a întâmplat 

atunci când Duhul Sfânt s-a revărsat asupra ucenicilor. Acum, printre credincioși există adesea opinia că, 

odată cu aceasta, promisiunile au fost pe deplin împlinite și pot fi considerate ca fiind încheiate. Dar este 

acest punct de vedere corect? - Trebuie să fim conștienți de faptul că toate cuvintele lui Isus și mai ales 

promisiunile Sale nu se referă doar la timpul prezent sau la viitorul imediat, ci că semnificația lor 

spirituală are o importanță actuală și pentru vremurile ulterioare. Revărsarea Duhului Sfânt asupra 

ucenicilor lui Isus, asupra colaboratorilor și credincioșilor lor de mai târziu și, ulterior, asupra câtorva 

aleși, a fost - în ciuda marii sale semnificații - doar un început modest, o preîmplinire, ca să spunem așa, a 

ceea ce avea să vină. În așa-zisul eveniment penticostal a fost acoperit doar un cerc restrâns; dar 

împlinirea perfectă trebuie să acopere întregul popor al lui Israel, așa cum a profețit deja profetul Ioel: "Și 

după aceea voi turna Duhul Meu peste toată făptura, iar fiii și fiicele voastre vor visa vise și tinerii voștri 

vor avea vedenii". (Ioel 3:1) - Ceea ce era viitor atunci este prezent din 1866. Spiritul adevărului este 

acum printre noi. Dar cât de puțini sunt deja pregătiți în interior și capabili să funcționeze pe deplin în 

puterea Duhului Sfânt, chiar dacă au primit acest Duh al Adevărului în ei! "Aceste lucruri v-am vorbit prin 

"proverbe" (în limbaj figurat). Dar vine vremea când Eu nu vă voi mai vorbi prin "proverbe", ci vă voi vesti 
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liber de la Tatăl Meu" (Ioan 16:25). Prin aceasta, Domnul confirmă că limbajul Său este un limbaj ilustrat, 

plin de simboluri și de corespondențe spirituale ale lucrurilor și proceselor pământești și materiale cu cele 

de natură spirituală. Dar va veni timpul - și acesta nu poate fi decât timpul revenirii Sale ca Duh al 

mângâierii, adevărului și sfințeniei - când El Îl va vesti fără echivoc pe Tatăl Său celor de-ai Săi în lumea lor 

mai dezvoltată de limbaj și concepte, astfel încât nedumerirea minții cu privire la adevăratul sens al 

limbajului imagistic va lua sfârșit odată pentru totdeauna. Creștinii temători, care văd în fiecare revelație 

spirituală o înșelăciune, și creștinii cu nume, care nu vor să fie deranjați în lenea lor spirituală, vor arăta 

cu degetul avertismentele lui Isus împotriva falșilor Hristoși și vor încerca astfel să descurajeze oamenii să 

accepte acest nou Cuvânt al lui Dumnezeu. Dar ei ar trebui să fie conștienți de faptul că tocmai în timpul 

falșilor Hristoși și falși profeți, care au fost și sunt încă destui, este promis și "adevăratul" Hristos cu noul 

Său Cuvânt. O respingere neexaminată sau plină de prejudecăți a tot ceea ce este nou și nu se potrivește 

cu ideile și interesele proprii trebuie să ducă, prin urmare, inevitabil la respingerea lui Hristos la a doua Sa 

venire! De aceea, avertismentul serios: "Puneți totul la încercare, dar păstrați ceea ce este bun". 

Ca o concluzie a acestui studiu, să ne amintim Epistola lui Hristos în revelația Sa spirituală către 

apostolul Ioan, care, conform formulării sale, este adresată bisericilor creștine din Asia Mică, dar care, în 

adevăratul său sens, este un îndemn adresat bisericilor creștine în șapte epoci succesive de dezvoltare. 

Ultima epocă este simbolizată de adunarea din Laodiceea, în care putem recunoaște organizațiile 

bisericești actuale de tip creștin, încremenite în cult. Domnul îi spune: "Cunosc faptele tale, că nu ești nici 

rece, nici fierbinte. O, de ți-ar fi frig sau cald! Dar pentru că ești călduț, și nu ești nici rece, nici fierbinte, te 

voi scuipa din gura Mea." (Apoc. 3:15 + 16) - Ce caracterizare potrivită a numelui și a obișnuinței 

creștinismului de astăzi! "Tu spui: "Sunt bogat, am din belșug și nu am nevoie de nimic"; și nu știi că ești 

nenorocit, mizerabil, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur rafinat prin foc, ca să te 

îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se arate rușinea goliciunii tale; și să-ți ungi ochii cu 

untdelemn pentru ochi, ca să poți vedea." (Apocalipsa 3:17, 18) - Creștinii cred că au totul și că nu mai au 

nevoie de nicio altă revelație a lui Hristos. Dar, în ochii Lui, ei sunt spiritual mizerabili, nenorociți, orbi și 

goi, motiv pentru care îi sfătuiește să dobândească de la El aurul și hainele albe ale adevărurilor divine, 

nealterate, ale mântuirii. 

Ar trebui, de asemenea, să-și frece ochii, care sunt orbi la adevăr, cu un unguent. - Îi pedepsesc și îi 

pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. Fiți deci sârguincioși și pocăiți-vă" (Apocalipsa 3:19). În ciuda mustrării 

severe, Domnul nu-și respinge copiii. El îi iubește, mai ales în marile încercări și vizite care au venit și vor 

veni asupra omenirii, pentru că ele sunt menite să ne conducă la pocăință și reînnoire. 

"Iată, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi sta cu el și el 

cu Mine. (Apoc. 3, 20) - El nu deschide ușa și nici nu-i obligă pe copiii Săi. Dar cei care ascultă vocea Lui, 

care se face auzită din nou, și deschid ușa inimii lor, experimentează cea mai strânsă legătură de la spirit 

la spirit cu Domnul lor. 

Am încercat să îi ajutăm pe cei care se îndoiesc - dar de bunăvoință - să înțeleagă revenirea lui Hristos. 

Am observat în cele de mai sus că El nu se va întoarce în mijlocul unui eveniment ceresc spectaculos și 

nici nu se va întoarce într-un mod vizibil din punct de vedere fizic. Ne-am dat seama, de asemenea, că 

marile mulțimi nu observă întoarcerea Sa, deoarece El vine ca un hoț în noapte: pe neașteptate și în 

liniște, prin mijloace spirituale. De aici și îndemnul Său: Vegheați și rugați-vă ca să nu lăsați să se piardă 

acest timp semnificativ și important. Nu fiți ca cele cinci fecioare nebune din parabolă, care au lăsat să se 

usuce uleiul dătător de lumină din lămpile lor - simbolul credinței, al iubirii și al speranței - și, prin 

urmare, nu l-au putut întâlni pe mirele care venea în întunericul spiritual al miezului nopții, 

recunoscându-l cu bucurie și, în cele din urmă, au ajuns prea târziu la nuntă. 

II. Cele trei ori și cele șapte peceți 
După crearea lor spirituală, o mare parte dintre copiii lui Dumnezeu s-au îndepărtat de Creatorul lor 

prin abuzul voinței lor libere în neascultare. Astfel, ei s-au condamnat pe ei înșiși la îndepărtarea veșnică 

de Dumnezeu, adică la moarte. Dar Dumnezeu, în dragostea Sa nemărginită, a făcut posibilă întoarcerea 

copiilor Săi la casa lor spirituală. Dar drumul a fost foarte lung, dificil și dureros. De aceea nu i-a lăsat 
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singuri, ci le-a dezvăluit o învățătură măreață cu ajutorul căreia își puteau recăpăta pas cu pas paradisul 

spiritual pierdut și pas cu pas. Planul de predare și educație a fost împărțit în trei mari epoci, care la 

rândul lor sunt împărțite în șapte etape de dezvoltare, care corespund celor șapte peceți ale cărții vieții 

din Apocalipsa lui Ioan. 

Cele trei ori 
Prima dată. 

La începutul primei ere, Dumnezeu încă mai putea comunica spiritual cu copiii Săi prin intermediul 

unor aleși. Ei au auzit vocea Sa spirituală care îi ghida. Dar când această legătură s-a pierdut ca urmare a 

materialismului crescând al copiilor Săi, Dumnezeu a căutat un mijlocitor. El a echipat un om prin care să 

se poată comunica cu poporul Său. Moise a fost instrumentul ales prin care a anunțat cele Zece Porunci, 

care urmau să ofere îndrumări pentru viață mai întâi poporului Israel și mai târziu întregii lumi. Moise, cu 

cele Zece Porunci și instrucțiunile detaliate, simbolizează Prima dată când Dumnezeu s-a revelat copiilor 

Săi ca fiind Creatorul, singurul Dumnezeu, în dreptatea Sa inexorabilă (Dumnezeu Tatăl din Treime). 

  

A doua oară. 
Când timpul s-a împlinit, Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu născut. Duhul lui Dumnezeu s-a făcut 

om în Isus și a locuit printre oameni. În învățăturile Sale, El a dezvăluit iubirea divină, iar prin viața și 

moartea Sa sacrificială a oferit omenirii exemplul perfect; prin urmare, El a fost Maestrul divin care a 

îndeplinit cele zece porunci ale primei ere prin iubire, care și-a găsit cea mai înaltă expresie pe cruce, 

când S-a sacrificat pentru umanitate. Iisus simbolizează cea de-a doua eră (Dumnezeu Fiul Trinității). 

A treia oară. 
Iisus nu a putut dezvălui totul în timpul vieții Sale pe pământ, deoarece omenirea nu era încă 

pregătită pentru aceasta. Dar El a anunțat că Tatăl va trimite Mângâietorul, Duhul Sfânt. Acest al treilea 

timp a fost inaugurat de Ilie, al cărui Spirit a luminat un instrument rânduit de Dumnezeu. A fost un om 

simplu pe nume Roque Rojas; el, ca și Ioan Botezătorul, a fost precursorul pentru ca Duhul Sfânt al lui 

Dumnezeu, Duhul Adevărului, să se manifeste printre oameni. În 1866, Spiritul lui Ilie a proclamat prin 

intermediul Cuvântului său Mediator: "Eu sunt Ilie, Profetul primei ere, cel de la Transfigurarea de pe 

Muntele Tabor; pregătiți-vă...". Acei ascultători care aveau darul viziunii spirituale i-au văzut atunci pe 

Isus, Moise și Ilie, așa cum au experimentat ucenicii la transfigurarea lui Isus pe muntele Tabor. Aceasta 

este confirmarea celor trei mari epoci și faptul că Ilie simbolizează cel de-al treilea timp în care Duhul 

Adevărului comunică, sau: revenirea lui Hristos în Duh (Dumnezeu Sfântul Duh al Treimii). 

Dumnezeu Își livrează revelațiile într-o ordine perfectă: învățătura despre dragoste ne-a fost dată prin 

Isus (a doua oară) după ce aveam deja o cunoaștere suficientă a neprihănirii lui Dumnezeu (prima oară). 

Și astfel vom putea primi învățătura adevărului și a înțelepciunii în măsura în care vom îndeplini 

învățăturile iubirii (Al treilea timp). 

Cele șapte peceți 
"Cartea vieții" cu cele șapte peceți, cunoscută din Apocalipsa lui Ioan, conține istoria umanității așa 

cum a fost ea prevăzută de Dumnezeu. Este împărțită în șapte capitole majore, fiecare cu o pecete 

specială. Aceste peceți au fost desprinse de Hristos pentru ca lumina conținută în capitolul respectiv al 

Cărții Vieții, voința și planul educațional al lui Dumnezeu, să aibă efect și să se realizeze în lumea umană. 

Astfel, învățătura principală a etapei spirituale respective de dezvoltare a umanității este simbolizată într-

un eveniment simbolic de către unul dintre cei aleși de Dumnezeu, ca îndrumător și model al acestei 

epoci și al tuturor timpurilor ulterioare. - De la începutul Erei a treia, "Cartea vieții" a fost deschisă la cea 

de-a șasea pecete. 
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Primul sigiliu: Sacrificiul 
Domnul ne spune în noul Său Cuvânt: "Prima dintre aceste etape de dezvoltare spirituală în lume este 

simbolizată de Abel, primul slujitor al Tatălui, care a adus jertfa sa de ispășire lui Dumnezeu. El este 

simbolul sacrificiului. Invidia s-a ridicat împotriva lui." (U. 161, 54) 

Din capitolul 4 din Geneza știm că Cain și Abel au adus lui Dumnezeu arderea de tot. Pe cea a lui Abel, 

Dumnezeu a privit-o cu bunăvoință, pentru că a fost dată cu o inimă inocentă și curată. Dar pe cea a lui 

Cain, Dumnezeu a respins-o pentru că Cain nu era curat la inimă. Acest lucru l-a înfuriat foarte tare pe 

Cain și, din invidie și ură, l-a ucis pe fratele său Abel. Totuși, semnificația profundă a acestei povestiri 

biblice constă în faptul că Abel - în afară de arderea de tot materială - i-a oferit lui Dumnezeu și jertfa 

spirituală a patimilor sale umane pământești. Prin urmare, inima lui era inocentă și pură. Această 

purificare a ființei sale este astfel simbolul însuși al jertfei. Pe scurt, putem spune: prima pecete înseamnă 

că trebuie să ne sacrificăm patimile păcătoase, că spiritul domină materia și că astfel obținem legătura 

spirituală cu Tatăl nostru ceresc. 

Al doilea sigiliu: Credința 
Ea este simbolizată de Noe. Poporul nu a luat în seamă învățătura primei peceți, ci, abuzând de liberul 

său arbitru, s-a lăsat condus de patimile rele ale materialismului. În Geneza 6:3 și următoarele citim: 

"Atunci Domnul a zis: "Oamenii nu vor mai fi pedepsiți de Duhul Meu, pentru că sunt carne. Le voi da încă 

o sută douăzeci de ani. . Dar când a văzut Domnul că răutatea oamenilor era mare pe pământ și că toate 

gândurile și faptele inimilor lor erau rele pentru totdeauna, . ... A zis: "Voi nimici de pe pământ pe 

oamenii pe care i-am creat... . Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea Domnului... . Noe a fost un om 

evlavios și nevinovat și a trăit o viață evlavioasă în zilele sale. . . " 

Poporul a disprețuit avertismentul lui Dumnezeu și nu a crezut în termenul stabilit pentru a-și 

îndrepta căile. Doar unul singur a crezut: Noe. Domnul l-a ales ca instrument al Său pentru a începe din 

nou cu o nouă umanitate după Potop. - A fost nevoie de o credință puternică pentru a îndeplini toate 

ordinele lui Dumnezeu, care erau, de asemenea, destul de extraordinare la acea vreme și de care oamenii 

râdeau. Dar Noe a avut încredere în Dumnezeul său și a acționat așa cum i s-a poruncit. Credința a fost nu 

numai în sens propriu, ci și în sens spiritual, arca salvatoare pentru Noe, iar până astăzi credința este o 

putere salvatoare pentru fiecare credincios. Nu este o coincidență nici faptul că Avraam, celălalt mare 

erou al credinței, a trăit exact în timpul celei de-a doua peceți. 

Al treilea sigiliu: Puterea spirituală 
Ea este simbolizată de Iacov. Dumnezeu i-a dat lui Iacov numele spiritual "Israel", care înseamnă 

"puternic". Iacov sau Israel a întâlnit multe adversități și pericole în viața sa - cu care Dumnezeu l-a pus la 

încercare - dar pe care a reușit să le depășească prin puterea spirituală care era în el. El a devenit pentru 

popor un simbol al puterii spirituale pe care trebuie să o dobândim pentru a putea suporta cu răbdare și 

dăruire încercările pe care Dumnezeu ni le trimite. Datorită calității spirituale menționate mai sus, 

Dumnezeu l-a ales să fie progenitorul poporului Israel, în sensul că din cei 12 fii ai săi au ieșit cele 12 

seminții. De asemenea, Iehova a putut face cunoscută o mare revelație spirituală prin el.  

Din Vechiul Testament cunoaștem povestea cunoscută sub numele de "scara către cer" (Geneza 28:10 

și următoarele): Iacov a văzut în vis o scară care se afla pe pământ și ajungea până la cer, iar îngerii lui 

Dumnezeu urcau și coborau pe ea. În vârful scării se afla Domnul. În imagini simbolice, Dumnezeu arăta 

astfel dezvoltarea spiritului. Spiritul nostru trebuie să devină mai matur și mai pur pentru a se înălța pas 

cu pas. Putem aprecia că nu este posibil ca spiritul nostru să atingă puritatea necesară pentru a urca 

scara până când nu suntem cu Dumnezeu într-o singură viață umană, la prima încercare, ca să spunem 

așa. Este nevoie de multe încercări, de multe incantații, pentru a urca de fiecare dată câteva trepte mai 

sus, în funcție de maturitatea pe care spiritul nostru a atins-o. În acest fel, Domnul ne îndeamnă să nu ne 

oprim pe scară, adică să progresăm constant în dezvoltarea noastră spirituală, pentru că altfel îi 
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împiedicăm pe cei care vin după noi în dezvoltarea lor spirituală. - Îngerii lui Dumnezeu care coboară pe 

scară sunt spiritele avansate de lumină pe care Domnul le trimite jos pentru a-i ajuta pe cei care urcă. Aici 

se exprimă din nou faptul că Dumnezeu nu ne lasă singuri pe drumul spre casă, ci ne oferă ajutorul Său.  

Calea pentru a obține calitatea celei de-a treia peceți este de a ține cont de învățăturile celor două 

precedente: numai prin sacrificarea patimilor inferioare și printr-o credință de nezdruncinat poate 

Dumnezeu face ca scânteia spiritului care trăiește în noi să devină o mare putere. 

 

Al patrulea sigiliu Legea 
Ea este simbolizată de Moise. Dumnezeu l-a ales să elibereze poporul lui Israel din robia egipteană și, 

prin el, a dat poporului cele zece porunci și multe porunci care au făcut cunoscută voința lui Dumnezeu 

pentru omenire. Cele Zece Porunci au devenit baza tuturor legilor umane și, dacă ar fi fost respectate cu 

credincioșie, omenirea ar fi urmat calea cea bună: cea a adevăratei închinări la Dumnezeu, a justiției, a 

ordinii și a respectului față de aproapele. Dar nerespectarea legii divine, adică neascultarea omului față 

de voința lui Dumnezeu, a adus omenirea în pragul abisului. 

Al cincilea sigiliu: Dragostea 
Ea este reprezentată de Isus. În El, Dumnezeu a devenit om din dragoste pentru noi. Viața Sa a fost un 

exemplu perfect, iar învățătura Sa o glorificare unică a iubirii, care și-a găsit cea mai înaltă împlinire 

atunci când Și-a dat viața pentru noi. De aceea, El a putut rezuma învățăturile Sale în cuvintele: "Vă dau o 

poruncă nouă: "Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții" (Ioan 13:34). 

Și, într-adevăr, în această poruncă nouă a iubirii este cuprinsă întreaga lege. Respectarea ei până la 

ultima consecință va aduce Împărăția spirituală a lui Dumnezeu pe acest pământ. În lumea de dincolo, 

acest lucru este deja valabil, deoarece iubirea este condiția prealabilă și fundamentul împărăției 

spirituale. 

  

Al șaselea sigiliu: Înțelepciunea 
Cea de-a șasea pecete este simbolizată - ca preludiu și etapă pregătitoare a Erei a treia - de Ilie, 

profetul și marele luptător din Vechiul Testament, care, după ce și-a încheiat misiunea, a plecat la cer 

într-un "car de foc" (2 Regi 2:11). Prin această reprezentare picturală ni se arată că spiritul lui Ilie este 

războinicul plin de lumină al lui Dumnezeu. Acest heruvim 

Potrivit mărturiei lui Isus, Duhul Sfânt s-a întrupat și în Ioan Botezătorul (Matei 11, 7-14), care a 

pregătit inimile pentru ca Isus să poată pune în ele învățăturile Sale. De asemenea, el a deschis calea 

Domnului în timpul nostru, la întoarcerea Sa spirituală și, ca un prinț angelic puternic, transmite tuturor 

spiritelor și lumilor lumina Duhului Sfânt, Înțelepciunea Divină, care curge din cea de-a șasea pecete sau 

capitol deschis al Cărții Vieții, ale cărei învățături și revelații Domnul însuși le-a făcut cunoscute prin 

instrumente alese până în anul 1950. Dar timpul celui de-al șaselea sigiliu nu s-a încheiat aici. Lumina 

celei de-a șasea peceți continuă să strălucească asupra umanității până când aceasta va recunoaște 

revelațiile lui Hristos la a doua Sa venire și se va spiritualiza. Vizitele care au loc în același timp vor sprijini 

această evoluție, astfel încât spiritele să poată primi adevărul și înțelepciunea lui Dumnezeu. În acest fel, 

omenirea va fi pregătită pentru cea de-a șaptea pecete. 

A șaptea pecete: Finalizarea 
Cu cea de-a șaptea pecete se încheie lucrarea de răscumpărare, așa cum în ziua a șaptea - la figurat 

vorbind - a fost încheiată creația. Spiritul a parcurs drumul lung și dureros și se află din nou în cea mai 

strânsă comuniune cu Tatăl său, de la Spirit la Spirit. Fiul neascultător se întoarce acasă, în casa Tatălui, s-

a învins pe sine și lumea. - Simbolul celei de-a șaptea peceți este însuși Tatăl Ceresc, care va fi scopul final 

al acestei căi dificile de dezvoltare și purificare a spiritelor. Cea de-a șaptea pecete nu a fost încă 

deschisă. Poate că, datorită maturității lor spirituale, unuia sau două spirite li se acordă deja o mică 
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prefigurare a ceea ce va aduce cea de-a șaptea pecete. Dar pentru întregul Israel și pentru întreaga 

omenire, generații vor mai trebui să vină și să plece, mulți ani de încercări vor trebui să cadă, multe 

lacrimi vor trebui să purifice inimile, până când va veni pentru toți timpul cel mai mare: timpul 

comuniunii constante cu Tatăl. 

  

III. poporul lui Israel 
  

În învățături, Domnul vorbește adesea despre "poporul lui Israel", "poporul Meu" sau pur și simplu 

"poporul". Acest lucru nu se referă în niciun caz la națiunea mexicană în mijlocul căreia au avut loc 

mitingurile. Se referă la statul Israel? - Nu. Pentru a evita erorile, se oferă aici o scurtă explicație cu privire 

la originea numelui "Israel" și la persoanele cărora li se adresează "poporul lui Israel" în revelații. 

Expertul în Biblie cunoaște povestea din Vechiul Testament potrivit căreia Iacov, în timpul unei situații 

dificile din viață, s-a luptat cu un "om" în timpul nopții, până la ivirea zorilor. "Omul" nu l-a putut învinge 

și în cele din urmă i-a spus: "Nu te vei mai numi Iacov, ci Israel, pentru că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu 

oamenii și ai cedat". Și Dumnezeu i-a reînnoit lui Iacov promisiunea Sa: "Sămânța ta va fi ca țărâna 

pământului și tu vei fi răspândit spre seară și spre dimineață, spre miazănoapte și spre miazănoapte, și 

prin tine și prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului" - Israel este un nume 

spiritual și înseamnă "puternic". Trebuia să devină o comunitate puternică, spirituală, care să cuprindă 

întreaga națiune, o națiune a lui Israel numeroasă și puternică. Iar Dumnezeu a dat poporului Țara 

Făgăduinței pentru a putea trăi acolo în pace și pentru a aprofunda legătura spirituală cu El. Cu toate 

acestea, conform legământului încheiat cu Dumnezeu, a fost pusă condiția ca acesta să proclame 

adevărata închinare la singurul Dumnezeu și adevărul învățăturilor Sale tuturor popoarelor de pe 

pământ, adică să fie un popor preoțesc. 

Vechiul Testament oferă o descriere vie a evoluției poporului Israel de-a lungul secolelor. Curând a 

devenit vizibilă o diviziune în cadrul acestuia: pe de o parte, micul grup pe care dorim să-l numim Israelul 

spiritual, pentru că a păstrat contactul spiritual cu Dumnezeu și din rândul acestuia au apărut 

conducătorii înțelepți ai poporului și marii profeți. Pe de altă parte, majoritatea, pe care o vom numi 

Israelul materialist, pentru că a folosit binecuvântările divine de mare înțelepciune, perseverență și 

voință exclusiv pentru a obține putere și bogăție. Această neascultare față de legământul încheiat cu 

Dumnezeu a adus adesea poporului lui Israel încercări severe din cauza lor, deoarece bogăția, puterea și 

mândria lor au provocat practic statele vecine să se războiască împotriva lor. În necazuri și strâmtorări, 

poporul a strigat către Dumnezeul lor, dar pocăința a durat doar până când și-a recăpătat libertatea și a 

intrat în bunăstare. 

În timpul numeroaselor încercări, minoritatea Israelului spiritual a trăit neobservată, dar plină de 

credință și speranță în Mesia. De aceea, El a putut deveni om în mijlocul lor, în Isus, pentru a atrage din 

nou atenția poporului Său asupra misiunii Sale spirituale printre națiuni și pentru a-i pregăti pentru 

aceasta. Israelul spiritual L-a urmat și a fost fericit să asculte Cuvântul Său. Majoritatea, Israelul 

materialist, abia dacă l-a luat în seamă, iar Biserica oficială l-a respins cu fermitate. Ei așteptau un om 

puternic, un războinic puternic care să spargă dominația romanilor și să ridice un Israel pământesc, 

glorios și invincibil. Dar Mesia a fost umil și a mărturisit: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". 

Dezamăgirea lor a fost atât de mare încât L-au condamnat ca fiind un agitator și un blasfemiator și au pus 

să fie răstignit. - Astfel a avut loc un eveniment de o importanță imensă: separarea vizibilă între Israelul 

spiritual și cel materialist.  

Israelul duhovnicesc s-a adunat în jurul apostolilor, iar în mulțimea mică s-a maturizat curând 

cunoașterea, pe care apostolul Petru a pus-o în cuvintele: "Acum am învățat cu adevărat că Dumnezeu nu 

se uită la persoană, ci în toate felurile de oameni, oricine se teme de El și face ce este drept îi este 

plăcut". - Așadar, nu numai evreii fac parte din Israelul spiritual, ci și cei care cred în cuvintele lui Hristos 

și acționează în consecință, din toate religiile și națiunile, pentru că este o comunitate spirituală și, prin 

urmare, nu este legată de națiuni. 
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Israelul materialist, în efortul său fanatic de a se scutura de dominația romană, a suferit o înfrângere 

marțială severă și, după distrugerea Ierusalimului în anul 70 d.Hr., a încetat să mai fie o națiune, iar evreii 

au fost împrăștiați în toată lumea. O judecată teribilă s-a abătut asupra Israelului materialist prin 

neascultarea sa față de legile divine și prin respingerea lui Mesia. Profeția lui Iisus s-a împlinit inexorabil 

la vederea magnificului templu din Ierusalim: "Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră peste piatră 

care să nu fie sfărâmată". Și iarăși: "Ierusalime, Ierusalime, Ierusalime, tu care ucizi pe prooroci și ucizi cu 

pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, ca o găină care-și adună puii sub 

aripi, și voi n-ați vrut! Iată, casa ta va fi lăsată pustie pentru tine". - În decursul secolelor următoare, ei au 

fost peste tot o minoritate nedorită, care a trebuit să sufere opresiuni, umilințe și greutăți. 

Dar acum, la aproape 2000 de ani de la acele evenimente teribile și de la diviziunea vizibilă rezultată 

între Israelul spiritual și cel materialist, are loc din nou o schimbare de o importanță inimaginabilă. 

Israelul spiritual, care, ca minoritate abia observată printre popoarele pământului, era un grup slab și 

puțin influent, este trezit și adunat. Hristos, în întoarcerea Sa spirituală, vorbește cu "Israelul după duh". 

El unește acum toate "semințiile împrăștiate ale lui Israel" pentru a le înzestra cu Duhul Său și pentru a le 

trimite în luptă până când vor fi realizat salvarea și spiritualizarea rasei umane. Instrucțiunile în acest sens 

sunt noile revelații ale lui Hristos, care sunt adunate în cele 12 volume ale "Cărții vieții adevărate". 

Pe de altă parte, avem Israelul materialist. Pelerinajul său a fost lung și dureros de când l-a alungat din 

sânul său pe Cel care i-a oferit împărăția Sa ca pe o nouă moștenire. Dar vremurile celei mai severe 

asupririri au trecut; s-a îmbogățit și, cu ajutorul banilor, își exercită o mare influență. A devenit puternică 

și mândră, iar ramura naționalistă s-a așezat din nou ca națiune, vechile tradiții religioase s-au trezit. 

Crede că împlinește legile lui Iehova și ale lui Moise, dar în realitate se închină în continuare la vițelul de 

aur. Este departe de a-și înțelege și de a-și îndeplini misiunea spirituală. Acest lucru nu trebuie luat ca o 

acuzație unilaterală la adresa evreilor sau a națiunii israelite; toate națiunile pământului - poate cu 

excepția unor mici minorități - sunt materializate și "dansează în jurul vițelului de aur". - Dacă Israelul 

materialist este menționat în mod special în această explicație, este pentru că acest tratat se referă la 

Israelul spiritual și materialist și afirmă că acesta din urmă nu-și îndeplinește - încă - sarcina stabilită de 

Dumnezeu de a fi poporul preoțesc printre națiunile pământului. Involuntar ne întrebăm: ce se va 

întâmpla în continuare? - Nu trebuie să uităm că Dumnezeu a făcut mari promisiuni poporului Israel și că 

nu le va încălca niciodată. Dar, făcând acest lucru, trebuie să fim conștienți și de faptul că promisiunile de 

binecuvântare pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Iacov cu privire la sămânța sa se referă la spirit, la fel 

cum numele de mai târziu al lui Iacov, Israel, este deja un nume spiritual. Este o greșeală să credem că 

promisiunile se referă la materie, adică la trib sau la starea actuală a lui Israel. Dacă ar fi fost așa, atunci 

profeții și mesagerii lui Dumnezeu s-ar fi ridicat în continuare în ea. - Dar va veni vremea când Israelul 

materialist se va uni cu Israelul spiritual și amândoi vor forma din nou o unitate, un singur popor al lui 

Israel. Dar când se va întâmpla acest lucru? - Atunci când Israelul materialist renunță la bani, putere și 

mândrie și recunoaște noile revelații ale Domnului - ceea ce probabil va fi posibil doar după o altă vizită 

foarte severă - și strigă cu lacrimi de durere: Isus a fost Mesia, iar Hristos este și pentru noi "calea, 

adevărul și viața".  
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Instrucție 1  
1 La începutul timpului, Eu, ca Tată, am poruncit omului să facă binele. Dar oamenii s-au abătut de 

la poruncile divine și au căzut în idolatrie și au comis fapte abominabile împotriva Mea. Cei puternici 
au învins, cei slabi au fost înfrânți, iar bărbatul a luat-o pe femeie ca sclavă. Astfel, a fost necesar să-i 
dea lui Moise cele zece porunci ale Legii pe Muntele Sinai. Această lege conținea poruncile care 
trebuiau să guverneze poporul lui Israel. Cu ei trebuia să i se spună: Oricine ucide își va lua asupra sa 
aceeași pedeapsă. Cel care fură trebuie să dea înapoi fratelui său. Oricine face rău va plăti ochi pentru 
ochi și dinte pentru dinte. 

2 Se apropia cea de-a doua eră și am venit să locuiesc printre voi în Isus, spunându-vă în Cuvântul 
Meu: "Dacă cineva este lovit pe obrazul drept, oferă-i și obrazul stâng. Iartă-ți dușmanii." Și în cel de-al 
treilea timp în care vă aflați, am venit să vă spun: ce ați face dacă ucigașul tatălui vostru, persecutat de 
justiția umană, ar bate la ușa voastră și ar cere ajutor? - Oferiți-i protecție. Dacă veți acționa în acest 
fel, veți dovedi că ați ajuns la dezvoltarea spirituală care vă permite să îndepliniți legea divină a Tatălui 
vostru ceresc, care vă poruncește: Iubiți-vă unii pe alții; înviați spiritele moarte la viața harului, căci 
orice spirit va fi vindecat. 

3 Astăzi am venit să vorbesc spiritului vostru și să vă dezvălui conținutul celor Șapte Peceți, cartea 
istoriei, profeției, revelației și justiției voastre. 

4 Eu sunt cel care a venit să vă spun că acum trăiți în timpul care aparține celei de-a șasea peceți. 
5 Anul 1866 marchează începutul acestei perioade de lumină. L-am trimis pe Ilie să ridice vălul 

misterului și să inaugureze timpul manifestării Mele ca Spirit Sfânt printre oameni. Ilie a luminat un 
om ales de Mine pentru a fi vestitor. Acel ales, pe nume Roque Rojas, a fost cel care a auzit, din spirit 
în spirit, vocea profetului care îi poruncea în Numele Meu să își cheme și să își adune frații*, deoarece 
o revelație divină era gata să lumineze destinele umanității. Roque Rojas, blând și smerit ca un miel, a 
ascultat de vocea spirituală și a răspuns: "Facă-se voia Domnului meu".  
A se vedea nota 1 din anexă. 

6 Roque Rojas a adunat un grup de bărbați și femei plini de credință și bunăvoință, iar acolo, în 
sânul primelor sale adunări, Ilie s-a revelat prin mintea mesagerului, spunând: "Eu sunt profetul Ilie, 
cel de la Transfigurarea de pe muntele Tabor". El a dat primele învățături primilor săi discipoli, 
anunțându-le în același timp epoca spiritualizării și profețindu-le că în curând raza Maestrului Divin va 
veni să se comunice poporului Său. 

7 Într-o zi, când umilul loc de adunare al lui Roque Rojas era plin de adepți care credeau în cuvântul 
acestui om, Ilie a coborât să lumineze mintea purtătorului său de cuvânt și, inspirat de Mine, a uns 
șapte dintre acești credincioși, care urmau să reprezinte sau să simbolizeze cele Șapte Peceți. 

8 Mai târziu, când a sosit momentul promis al manifestării Mele, am constatat că dintre cei șapte 
aleși, doar unul singur privea în așteptarea sosirii Soțului pur, iar acea inimă era cea a Damianei 
Oviedo, fecioara a cărei minte a fost prima care a primit lumina razei divine ca o recompensă pentru 
perseverența și pregătirea ei. 

9 Damiana Oviedo a reprezentat Pecetea a șasea. Aceasta a fost încă o dovadă că lumina celui de-al 
șaselea sigiliu este cea care luminează această eră. 

10 În Era a doua am găsit un pântece de femeie, un pântece matern, iar în prezent m-am odihnit în 
inima pură și castă a Damianei Oviedo. Pântecele ei virgin a fost ca o mamă pentru poporul lui Israel 
și, prin mijlocirea ei, am pregătit conducătorii*, "purtătorii de cuvânt" și "lucrătorii "**. Am făcut-o să 
ajungă în pragul bătrâneții și i-am spus: Tu, care te-ai ridicat ca un izvor de iubire și ai aprins o torță de 
credință în inimi, odihnește-te acum. 
* Șefii comunităților 

** Bazat pe parabola lui Isus despre "lucrătorii din vie". 
11 Mi-a cerut să-mi permit să vină în spirit să lucreze, pentru că veghea cu zel asupra Legii Mele și nu 

voia ca ea să fie pângărită; și i-am acordat acest lucru. 
12 În același timp, i-am dat o altă sarcină, spunându-i: Damiana, nu este voia Mea ca apele tulburi să 

se amestece cu cele cristaline. Fiți la dreapta liderilor pentru ca torța credinței să crească în ei în 
fiecare zi. Bucurați-vă și împrospătați-vă de acești oameni din locul în care vă aflați. Iată mulțimile care 
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te iubesc și care M-au recunoscut. Ei urmează calea pe care le-ați lăsat-o. Iată că torța încă arde. 
Maestrul a spus: "Cine seamănă iubire culege iubire; cine seamănă lumină culege lumină. V-ați luptat 
să pregătiți mințile purtătorilor de voce* și să purificați căile aleșilor Mei; iată, aceasta este sămânța 
voastră. 
ca organism de mediere 

13 Adevărat vă spun vouă, oameni buni: Damiana este fecioara curată care a venit în Epoca a treia ca 
reprezentantă a Mariei pentru a vă oferi tandrețe și mângâiere. Binecuvântate sunt fecioarele care vor 
urma această pildă, căci le voi copleși cu harul Meu. Și este dorința mea divină de a vă transforma pe 
voi toți, care sunteți copiii mei, în discipolii mei, deoarece se apropie momentul plecării mele și vreau 
să vă las ca maeștri în rândul umanității. 

14 Mergi cu pas ferm, astfel încât să ajungi la țelul căii tale și să fii cel puternic al pământului prin 
umilința și ajutorul tău. 

15 Oamenii materialiști din acest timp M-au chemat și ei. Vocea mea a găsit rezonanță spirituală în 
ei, iar Maestrul le-a dat pace din belșug; singuri, deși sunt cu ei, ei nu au vrut să mă primească și au 
vrut să semene semințe de alt fel. 

16 În acest moment, vă primesc și vă dau Ființa și Lumina Mea pe care le-ați așteptat atât de mult. 
Nu-i condamnați pe frații voștri care s-au abătut de la calea adevărului, căci nu știți dacă mâine vă veți 
rătăci și voi pe alte căi. Eu vă împiedic să vă rătăciți și vă dau lapte și miere. 

17 Astăzi am venit să vă spun din nou Cuvântul Meu, să vă reamintesc învățăturile din trecut. Dar nu 
am venit să vă reamintesc de Sfânta Împărtășanie în forma în care Isus a simbolizat-o în al doilea veac 
cu pâinea și vinul de pe pământ. A trecut vremea când vi se oferea pâine materială ca substitut al 
Cuvântului Meu. Astăzi, Cuvântul meu este pâinea, iar semnificația sa divină este vinul sfânt pe care 
vi-l ofer spiritual în fiecare clipă. 

18 Apropiați-vă, apropiați-vă, aceasta este voința Mea. Dați adevărul celui care se hrănește cu 
moloz. Aduceți-i pe cei necredincioși la Mine și lăsați discordia și dezbinarea să dispară, astfel încât 
Pâinea Vieții Veșnice să ajungă la toți copiii Mei, pentru că Iubirea Mea a venit în ajutorul vostru când 
erați pe cale să cădeți. Ca un colac de salvare în furtună, Duhul Meu plin de milă te salvează. 

19 Ori de câte ori ai crezut că ești abandonat în ceasul încercării, ți-am lăsat să simți prezența mea 
pentru a-ți întări credința. 

20 Atunci buzele tale au tăcut, fiind deja gata să blasfemieze, reproșându-Mi: "Doamne, de ce 
permiți ca proprii mei frați să Mă rănească, când Tu spui că Eu sunt Alesul Tău?". 

21 O, copilașilor, care încă nu v-ați hotărât să fiți ucenicii mei, deși v-am spus: Ferice de cel care este 
chinuit și se arată tare în încercare, iertând pe fratele său și binecuvântând numele meu, căci din ființa 
lui va ieși o lumină care va converti chiar și pe cel care a negat învățătura mea. 

22 Orice faptă bună își găsește răsplata, care nu este primită pe pământ, ci în lumea de dincolo. Dar 
câți ar vrea să se bucure de această fericire aici, pe pământ, fără să știe că cel care nu face nimic 
pentru viața sa duhovnicească va fi lipsit de merite când va intra în ea, iar remușcările sale vor fi atunci 
mari. 

23 Încetul cu încetul, învățătura Mea îi va face pe oameni să înțeleagă esența sau sensul vieții; apoi, 
acest scurt curs pământesc va fi folosit în beneficiul spiritului. Dar pentru aceasta este necesar să vă 
iertați unii pe alții, ca să răsară lumina și pacea între oameni. 

24 Dar dacă nici măcar voi, discipolii mei, nu dați un exemplu de aceste virtuți în acest moment, în 
cine mai poate spera omenirea? 

25 Fiți conștienți că asta vă spune Cel care și-a dat sângele și viața pentru voi și care a iubit și a iertat 
mulțimea, chiar dacă aceasta l-a judecat, l-a condamnat și l-a ucis. 

26 Dar adevărul, care este viață, care este iubire, este nemuritor și iată-l din nou aici, printre voi, în 
manifestarea Duhului Meu prin mintea omului. Cuvântul meu din acest moment repetă pentru voi 
această lecție: "Iubiți-vă unii pe alții așa cum Maestrul îi iubește pe ucenicii Săi". O voi explica, de 
asemenea, pentru ca orice taină să fie luminată și pentru ca acea carte pe care v-am lăsat-o ca 
testament și pe care oamenii au ascuns-o sau au închis-o mai târziu, să fie deschisă din nou în fața 
voastră.*. 
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27 Apocalipsa lui Ioan, care a fost adesea contestată și parțial respinsă din cauza conținutului său greu de înțeles, 
este pe deplin confirmată și explicată de Domnul în sensul său. 

28 Multe văluri vor fi rupte. Cuvântul meu este o sabie de lumină care distruge întunericul. 
29 Cunoștințele ascunse vor ieși la lumină și învățături necunoscute vă vor fi dezvăluite. Multe 

mistere vor fi deslușite, dar nu veți găsi aceste revelații în cărțile lumii, ci în acest Cuvânt al Meu. 
30 Oricine vrea să fie un copil al luminii în adevăr, să cerceteze cu respect adâncurile Cuvântului meu 

și acolo îl va recunoaște pe Maestrul său care așteaptă să-l învețe. 
31 Cu adevărat, cu adevărat, nu vor fi învățăturile oamenilor care vor aduce pacea în lume și vor 

salva această umanitate din abis. 
32 Priviți religiile care se neagă una pe alta și spun că proclamă învățătura Mea. 
33 De aceea, toți cei care sunt chemați să fie mesagerii mei, noii mei discipoli în acest timp, vor fi 

purificați și curățați pentru a fi demni de a aduce această veste bună fraților lor. 
34 În cea de-a doua eră au fost doisprezece discipoli care au răspândit învățătura Mea în întreaga 

lume. În Era a Treia vor fi douăsprezece mii din fiecare "seminție a lui Israel" care vor face cunoscută 
învățătura Mea de adevăr și iubire întregii omeniri. 

35 Unde sunt aceste 144.000? - Ilie este în curs de a le aduna, fie că unele sunt în spirit și altele sunt 
întrupate. Ei vor fi cu toții uniți spiritual în această lucrare divină. 

36 Veți asista la mari evenimente, multe dintre ele vă vor uimi, dar eu vă voi lumina cu învățăturile 
mele, astfel încât să nu fiți niciodată confuzi. Studiați Cuvântul meu, care vă va insufla dragostea 
pentru Tatăl vostru și pentru frații voștri. Nu este necesar să faceți parte din cei o sută patruzeci și 
patru de mii pentru a putea sluji Tatălui sau pentru a vă numi ucenici ai Maestrului. Cei care fac parte 
din acest număr sunt cei a căror sarcină este să fie pionieri și protectori ai Lucrării Mele. 

37 Astăzi vin în Duhul Sfânt. În cea de-a doua eră am fost vizibil pentru ochii oamenilor, pentru că am 
devenit om. 

38 Mulți au întrebat când M-au văzut: "Cine este Cel care vorbește în numele lui Dumnezeu?" Iar alții 
le-au spus: "Este fiul Mariei și al lui Iosif, tâmplarul, este galileeanul". Apoi și-au bătut joc de Iisus. 

39 Dar Fiul tâmplarului i-a făcut pe cei care erau orbi din naștere să vadă lumina și în mijlocul ei, 
chipul lui Isus care îi vindecase. Când au simțit miracolul mângâierii Stăpânului, s-au prosternat la 
picioarele Lui și au strigat în gura mare că L-au recunoscut ca fiind Mântuitorul promis. 

40 Alarmați, necredincioșii s-au întrebat atunci: Cum a fost posibil ca acest om simplu, pe care ei îl 
cunoșteau ca pe unul dintre mulți alții, să facă minuni atât de mari? 

41 Astăzi vin în Duhul Sfânt și oamenii nu Mă mai pot numi Fiul Tâmplarului; dar vă spun cu adevărat 
că nici în acele zile nu aveau dreptul să Mă numească așa. Era scris că o fecioară va concepe și că în 
pântecele ei "Cuvântul" se va face trup. Iosif, capul familiei, a fost doar un înger păzitor în călătoria 
vieții fecioarei și a copilului, vizibil în ochii oamenilor; Maria, pe de altă parte, a fost întruchiparea 
iubirii materne a lui Dumnezeu și mama lui Isus, care a fost partea umană a lui Hristos. 

42 Prin învățături simple vă voi face să înțelegeți treptat revelațiile pe care voi le numiți secrete și 
care nu sunt. Vă voi învăța să vă rugați pentru ca în orele de încercare să vă înălțați gândurile către 
Tatăl vostru.  

43 În toate timpurile ați fost învățați rugăciunea. 
44 Moise v-a pus să vă rugați* în timpul ultimei nopți petrecute în Egipt și în timpul trecerii prin 

deșert.  
Aceasta se referă la toți cei care s-au întrupat în mijlocul poporului Israel în timpul lui Moise. 

45 În cea de-a doua epocă v-am învățat Rugăciunea Domnească pentru ca, inspirați de ea, să vă 
adresați Tatălui vostru în nevoile voastre și să aveți mereu prezentă făgăduința împărăției Sale 
viitoare; pentru ca să veniți la El cu o cerere de iertare, întrebându-vă conștiința dacă voi înșivă v-ați 
iertat deja debitorii în același mod. 

46 Acum vă învăț rugăciunea duhovnicească, care nu izvorăște de pe buze, ci din adâncul spiritului 
vostru și care Îmi vorbește cu smerenie și încredere: "Doamne, facă-se voia Ta în noi". 

47 Te-am învățat să te vindeci. Isus era balsamul, El era sănătatea, cuvântul Său îl vindeca pe cel care 
îl auzea, mâna Sa aducea sănătate celui pe care îl atingea; privirea Sa comunica o mângâiere infinită 
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celui care o primea; chiar și fusta Sa, când era atinsă cu credință, readucea pacea celor asupriți de 
amărăciune și suferință care veneau la El; și chiar sângele Său, când s-a scurs pe fața centurionului, i-a 
redat vederea pierdută. 

48 Numai iubirea și mila, care este o fiică a acestei iubiri, pot face astfel de minuni. Cu ele vă puteți 
vindeca.  

49 Simte-Mă foarte aproape de tine; îți dau dovezi în momentele dificile ale vieții tale. A fost dorința 
Mea ca voi să pregătiți locuința Mea din inimile voastre pentru a simți prezența Mea în ea. 

50 Cum se face că nu Mă puteți simți, deși sunt în voi? Unii Mă văd în natură, alții Mă simt doar 
dincolo de materie, dar Eu vă spun cu adevărat că sunt în toate și pretutindeni. De ce Mă căutați 
mereu în afara voastră, când Eu sunt și în voi? 

51 Când v-am spus cine sunt, nu ați auzit și nici nu ați înțeles vocea care vă vorbea, iar când M-ați 
văzut, nu ați știut la cine vă uitați. Aceasta a fost dovada lipsei tale de sensibilitate spirituală. 

52 Dar, în cele din urmă, veniți la Mine pentru ca Eu să vă învăț și nu doar să vă arăt imperfecțiunile. 
Porți în spiritul tău trecutul ca pe o povară de ispășire*. 
A se vedea nota 2 din anexă. 

53 Atunci îți iau povara și te las să te odihnești, îți îndepărtez tristețea și îți ofer o hrană care aprinde 
lumina speranței în inima ta. 

54 Câte inimi împietrite de încercările vieții s-au simțit biruite de blândețea Cuvântului Meu. Ei au 
simțit că își găsesc confortul, devin sănătoși și se trezesc la o nouă viață. Așa se face că cei care Mă 
urmează atribuie puterii și iubirii Mele ceea ce au primit, iar spiritul lor nu se mai poate despărți de 
Mine, pentru că inima lor este plină de mulțumire și iubire și nu ar schimba albul pur al hainei lor 
spirituale cu hainele regale ale celui mai bogat monarh. 

55 Dar sunt unii care rămân cu Mine și care, deși primesc Cuvântul Meu ca un izvor de apă cristalină, 
își păstrează înclinațiile rele. Printre aceștia se numără cei care se comportă ca invidiosul Cain; când 
văd că jertfa lor este mai puțin plăcută Domnului decât cea a celui umil care se comportă ca 
neprihănitul Abel, inima lor arde de mânie și de invidie și scot sabia cu două tăișuri pe care o au cu 
limba pentru a-i răni dureros pe frații lor. După ce i-au lăsat plângând de durere sau i-au ucis (mental), 
vin la Sanctuarul Meu, își ridică gândurile spre Mine și spun, plini de ipocrizie, că Mă iubesc. 

56 Cu toate acestea, nu îi îndepărtez pe acești copilași a căror minte și inimă sunt împietrite; îi supun 
la mari încercări și îi fac să simtă bine Cuvântul Meu. Dacă se pleacă, au câștigat; dacă se răzvrătesc, 
trebuie să se rătăcească din nou și să aștepte o altă ocazie. 

57 Despre toate acestea vă vorbesc pentru ca voi să deveniți discipolii Mei buni și să reușiți să 
posedați adevărata înțelepciune. 

58 Niciodată nu trebuie să te lauzi cu cunoștințele tale, pentru că taina Tatălui este dezvăluită doar 
celor care bat cu umilință la ușa Lui. 

59 Dacă oamenii de știință care conduc și schimbă lumea voastră ar fi fost inspirați de iubire și 
bunătate, ar fi descoperit deja cât de mult am pregătit pentru știința acestui timp în materie de 
cunoaștere, și nu doar această parte foarte mică pe care ei o presupun atât de mult. 

60 Solomon a fost numit înțelept pentru că judecățile, sfaturile și vorbele sale au fost marcate de 
înțelepciune; faima sa a depășit granițele regatului său și a ajuns în alte țări. 

61 Dar acest om, deși era rege, a îngenuncheat cu umilință în fața Domnului său și a cerut 
înțelepciune, putere și protecție, pentru că a recunoscut că era doar slujitorul Meu, iar în fața Mea și-a 
depus sceptrul și coroana. Dacă toți savanții, toți oamenii de știință ar acționa în același mod - cât de 
mare ar fi atunci înțelepciunea lor, câte învățături încă necunoscute până acum le-ar fi revelate încă 
din comoara Mea secretă de cunoaștere! 

62 Voi, cei mai umili din material, ați primit deja multe cunoștințe pe care nici învățații, nici oamenii 
de știință nu vi le-au dezvăluit. 

63 Misterul "învierii trupului" a fost clarificat de revelația despre reîncarnarea spiritului. Astăzi știți 
că sensul acestei legi a iubirii și a dreptății este că spiritul se desăvârșește, că nu se pierde niciodată, 
pentru că va găsi întotdeauna o ușă deschisă ca o oportunitate de mântuire oferită de Tatăl. 

64 Judecata mea asupra oricărui spirit pe baza acestei legi este perfectă și inexorabilă. 
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65 Numai eu știu cum să te judec, pentru că orice destin este de neînțeles pentru oameni. Prin 
urmare, nimeni nu este expus sau trădat de alții. 

66 După ce spiritele s-au pierdut în păcatele lor, după atâtea lupte și vicisitudini și după lungi rătăciri, 
vor veni la Mine plini de înțelepciune datorită experiențelor lor, purificați de durere, înălțați de 
meritele lor, obosiți de lungul pelerinaj, dar simpli și bucuroși ca niște copii. 

67 Oameni buni, gândiți-vă la timpul care vă așteaptă și ascultați Cuvântul Meu, căci el este "Calea". 
Cunoaște și îndeplinește-ți sarcina și suportă-ți suferințele cu răbdare, pentru că nu există nici o cale 
lipsită de spini pentru a ajunge la vârful perfecțiunii. 

68 Lumina Cuvântului Meu va uni oamenii în această a treia eră. Adevărul meu va străluci în fiecare 
minte, făcând să dispară diferențele de credințe și culte. 

69 În timp ce astăzi unii Mă iubesc în Iehova și Îl neagă pe Hristos, alții Mă iubesc în Hristos și nu Îl 
cunosc pe Iehova; în timp ce unii recunosc existența Mea ca Duh Sfânt, alții se ceartă și se dezbină în 
legătură cu Trinitatea Mea. 

70 Și acum întreb această umanitate și pe cei care o conduc spiritual: De ce vă distanțați unii de alții, 
când toți îl mărturisiți pe adevăratul Dumnezeu? Dacă Mă iubești în Iehova, ești în adevăr. Dacă Mă 
iubești prin Hristos - El este Calea, Adevărul și Viața. Dacă Mă iubești ca Duhul Sfânt, te apropii de 
Lumină. Aveți un singur Dumnezeu, un singur Tată. În Dumnezeu nu există trei Persoane Divine, ci 
doar un singur Spirit Divin care s-a revelat umanității în trei etape diferite de dezvoltare. Când au 
pătruns în această adâncime, în copilăria lor, au crezut că văd trei persoane acolo unde există un 
singur Spirit Divin. De aceea, când auziți numele Iehova, gândiți-vă la Dumnezeu ca Tată și Judecător. 
Când vă gândiți la Hristos, recunoașteți în El pe Dumnezeu ca Maestru, ca Iubire; și când căutați să 
înțelegeți originea Duhului Sfânt, să știți că El nu este altceva decât Dumnezeu atunci când își 
dezvăluie imensa înțelepciune discipolilor mai avansați. 

71 Dacă aș fi găsit umanitatea din primele timpuri dezvoltată spiritual, așa cum este astăzi, m-aș fi 
revelat ei ca Tată, ca Stăpân și ca Duh Sfânt; atunci oamenii nu ar fi văzut trei divinități acolo unde 
există doar una. Dar ei nu au fost în stare să interpreteze corect învățăturile Mele și ar fi fost confuzi și 
ar fi rămas departe de calea Mea, continuând să creeze zei mici și accesibili, în funcție de ideile lor. 

72 De îndată ce oamenii își vor da seama și vor accepta acest adevăr, le va părea rău că s-au judecat 
greșit unii pe alții din cauza unei erori pe care ar fi putut-o evita cu puțină dragoste. 

73 Învățați legea, iubiți ceea ce este bun, lăsați iubirea și mila să devină acțiune, acordați spiritului 
vostru libertatea sacră de a se înălța la casa sa și mă veți iubi. Vrei un exemplu perfect despre cum să 
acționezi și cum să fii pentru a ajunge la Mine? - Luați-l pe Isus ca model, iubiți-Mă în El, căutați-Mă 
prin El, veniți la Mine pe calea Sa divină; dar nu Mă iubiți în forma Sa trupească sau în chipul Său, și 
nici măcar nu înlocuiți practicarea învățăturilor Sale cu ritualuri sau forme exterioare, altfel veți 
rămâne veșnic în diferențele voastre, în dușmănia și fanatismul vostru. 

74 Iubiți-Mă în Isus, dar în Duhul Său, în învățătura Sa, și veți împlini legea veșnică; căci în Hristos 
dreptatea, iubirea și înțelepciunea sunt unite într-unul singur, prin care am făcut cunoscută omenirii 
existența și omnipotența Duhului Meu. 

75 Dacă Hristos este Iubire, puteți crede că este independent de Iehova, din moment ce Eu sunt 
Iubire? 

76 Dacă Duhul Sfânt este Înțelepciunea, credeți că acest Duh există independent de Hristos, din 
moment ce Eu sunt Înțelepciunea? Credeți că "Cuvântul" și Duhul Sfânt sunt două lucruri diferite? 

77 Este suficient să cunoaștem doar ceva din Cuvântul pe care Isus l-a predat omenirii pentru a 
înțelege că un singur Dumnezeu a existat și va fi veșnic Unul singur. De aceea am spus prin El: "Cine Îl 
cunoaște pe Fiul Îl cunoaște pe Tatăl, pentru că El este în Mine și Eu sunt în El". Mai târziu, când a 
anunțat că se va întoarce la om într-un alt timp, nu numai că a spus: "Mă voi întoarce", dar a promis 
că va trimite Duhul Sfânt, Duhul Mângâietorului, Duhul Adevărului. 

78 De ce ar trebui să vină Hristos în afară de Duhul Sfânt? Nu putea El să aducă cu El adevărul, 
lumina și mângâierea în Duhul Său? 

79 Cât de puțin au pătruns oamenii în Adevărul Meu și cât de confuzi au devenit în acel puțin pe care 
l-au pătruns! Ei cred că au ajuns la cele mai profunde adevăruri; dar atâta timp cât folosesc adevărul 
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pentru a înșela, pentru a ucide, pentru a distruge pacea și pentru a se judeca greșit unii pe alții, toate 
acestea fiind opusul a ceea ce învață Cuvântul Meu, oamenii nu pot spune că merg pe calea 
adevărului. 

80 Tuturor vă trimit mesajul meu în acest timp, un mesaj promis omenirii prin gura lui Isus, atunci 
când a locuit printre oameni. 

81 Știu că, la început, această învățătură va fi ținută în joasă stimă, deoarece a fost transmisă prin 
intermediul unor creaturi simple și păcătoase, așa cum sunt mediatorii Cuvântului Meu. Dar adevărul 
conținut în această revelație va prevala și această învățătură va fi ascultată, pentru că în esența ei este 
prezent Duhul Sfânt, Mângâietorul și adevărul promis. 

82 Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 2  
1 Iată-mă din nou aici, printre voi, în acest ceas în care spiritul vostru mă ascultă și îmi mulțumește. 

2 De fiecare dată când începe un nou an, omenirea se bucură de o nouă speranță, deși sunt unii 

care se tem. De ce vă temeți de viață și de timp? Ei rămân mereu aceiași; voi sunteți cei care treceți pe 

acolo. Azi sunteți copii, mâine adulți; azi sunteți pe pământ, mâine nu mai sunteți; azi vă nașteți, mâine 

muriți. 

3 Trăiți în timpul desăvârșirii vremurilor. Deja spiritul tău nu mai este supus vieții materiale, ci a 

intrat în eternitate. Voi sunteți atomi ai Divinității Mele. Eu sunt etern. Întotdeauna am fost. Spiritul divin 

nu îmbătrânește niciodată. Eu sunt neschimbător și nepieritor, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. De la 

Mine ați ieșit și de aceea vă veți întoarce la Mine. 

4 Cu siguranță, fiecare an nou este un mister pentru oameni, dar, cu adevărat, vă spun că este un 

nou pas pe care trebuie să-l faceți pe calea evoluției voastre. 

5 Nu vă temeți de viitor pentru că nu-l cunoașteți, nu-l vedeți învăluit în întuneric. Amintește-ți că 

eu sunt timpul și eternitatea; amintește-ți că sunt în viitor. 

6 Voi, poporul Meu, știți ceva despre ceea ce se află în viitor, pentru că Eu vi-l dezvălui și aveți 

printre voi profeți care pătrund în viitor conform voinței Mele și vă dau mărturie despre el. 

7 Nu aveți dreptul să vă îndoiți; nu sunteți niște orbi care trebuie să se teamă să nu se împiedice pe 

cale. 

8 Pentru toți oamenii am făcut căi pentru ca ei să găsească pacea. Le-am marcat cărări pentru ca ei 

să Mă găsească în tot adevărul Meu. 

9 O, umanitate, sunt atât de aproape de voi și voi nu Mă simțiți! 

10 Eu v-am dat secretul păcii, care este iubirea reciprocă. 

11 Va veni un moment în care pacea va fi atât de dorită de oameni încât o vor căuta prin toate 

mijloacele: în religii, în știință și în diverse doctrine. Credincioșii și cei care se numesc atei și liber-

cugetători se vor îndrepta cu toții spre același punct în căutarea acestei păci, iar când vor ajunge acolo, se 

vor afla față în față cu Mine. 

12 Fiți atenți, voi care ascultați Cuvântul Meu în acest moment, dar în curând nu-l veți mai auzi. 

Această revelație nu se va încheia în acest an, ci doar la momentul stabilit de voința mea, adică în 1950. 

13 Cei care Mă ascultă de mult timp să-și amintească că v-am spus: Cuvântul Meu va coborî din 

vârful muntelui și voi veți fi la poalele lui pentru a-l primi. 

14 Încă de la primul "purtător de cuvânt" a cărui minte am folosit-o pentru această manifestare, v-

am spus că această manifestare divină, care a început în 1866, se va încheia în 1950, și că după acel an nu 

veți rămâne orfani, pentru că Prezența Mea va fi simțită și mai puternic dacă veți ști cum să vă pregătiți. 

15 Astăzi este prima zi a anului 1941, așa că veți mai auzi Cuvântul Meu încă zece ani, timp suficient 

pentru ca mulți dintre frații voștri să cunoască această învățătură, pentru ca mulți dintre cei care nu au 

crezut să ajungă să creadă și pentru ca mulți dintre cei care nu au fost ascultători să iasă și să execute 

ordinele Mele. 

16 Cuvântul meu umil și blând va fi o încântare pentru cel care suferă și ca roua și mireasma pentru 

orice spirit. Acest Cuvânt, pe care atât de mulți l-au respins și pe care atât de mulți l-au profanat pentru 

plăcerea lor, va părea ca o mângâiere pentru toți. 

17 Nu credeți că țara voastră va fi singura care va primi beneficiile Mele spirituale. Nu, încă de la 

început am moștenirea pentru fiecare națiune de pe acest pământ. 

18 Adevărul meu va intra din nou în toate locuințele, așa cum odinioară Isus a intrat în templele 

dedicate închinării lui Dumnezeu și i-a uimit cu cuvântul său pe preoți, pe bătrâni și pe învățătorii legii. 

19 Cine Mă va lua ca exemplu în această zi și în această epocă? Cine sunt cei care nu se tem de 

umanitate? - Cei care mărturisesc adevărul prin faptele lor. Adevărat vă spun: Cel care spune adevărul, ca 

și Maestrul său, nu se va teme de moarte. 
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20 A trecut demult vremea ca acest cuvânt să răsune în temple și biserici și ca ecoul lui să ajungă 

până la cei puternici ai pământului. Dar este necesar ca purtătorii ei să se purifice și să se îmbunătățească 

pentru a fi mesageri demni de ea. Vedeți cum a trecut timpul fără să fi făcut acest preparat al 

dumneavoastră. 

21 Nu vă cer să faceți un sacrificiu; vreau doar ca acțiunile voastre să fie spontane și dragostea 

voastră să fie adevărată. Cu toate acestea, nu uitați exemplul ascultării și supunerii lui Avraam atunci 

când Tatăl i-a cerut viața lui Isaac, Fiul său iubit. Cine dintre oamenii de acum, dintre cei care Mă iubesc, 

Mi-ar da o asemenea dovadă de ascultare, de iubire și de credință? 

22 Apostolii Mei au proclamat Adevărul Meu și când oamenii i-au condamnat, ei nu au fugit de 

moarte. 

23 Cel care trăiește în adevăr nu trebuie să se teamă de nimic. 

24 Poporul Meu, drumul vostru este presărat cu exemple frumoase. 

25 Lumina celui de-al șaselea sfeșnic aduce lumină oamenilor din acest timp; dar și cele cinci peceți 

care au trecut deja și-au lăsat lumina în spirite. 

26 Când ați ajuns la această lumină radiantă, unii în spirit* și alții în trup, ați întrebat ce sunteți 

chemați să faceți. Atunci ați auzit vocea aceea care vă vorbea: "Eu sunt Mielul care s-a jertfit din dragoste 

pentru voi și am venit să vă luminez duhul, ca să vă iubiți unii pe alții și să veniți la Mine". 
* ca un spirit fără un corp material. 

27 În acest moment, eu vin în Duhul Sfânt. Lumina Mea coboară peste oameni ca niște limbi de foc, 

astfel încât ei pot vorbi despre Legea Mea în toate limbile. 

28 O sută patruzeci și patru de mii de spirite încarnate și neîncarnate vor deschide calea în această 

perioadă. Ei vor fi precursori, profeți și mesageri. Aceștia sunt cei însemnați de mine, care vor preceda 

armatele. 

29 Acestora li s-a dezvăluit numele tribului din care făceau parte în prima eră, pentru ca ei să știe că 

au încheiat un legământ cu Dumnezeul lor în acea vreme și că au fost pe calea Domnului pentru o 

perioadă lungă de timp. Dar în prezent, orice nume de trib a dispărut, pentru că nu Domnul este cel care 

trasează granițe pentru a separa oamenii. 

30 În 1950, când raza Mea va coborî pentru ultima oară prin intermediul purtătorului de voce, toți 

vor fi pregătiți pentru vremurile care vor veni. Dar până când va veni acel moment, voi continua să vă 

învăț. Până atunci, însă, lasă-ți durerea pe Mine și odihnește-te. Apoi, când durerea ta se va fi potolit și 

lacrimile se vor fi uscat, ridică-ți din nou spiritul, ca să fie în el învățătura mea. 

31 Nu vreau să văd pe niciunul dintre discipolii mei flămând sau însetat; vreau să vă văd pe voi sătui 

pentru că ați mâncat și ați băut pâinea și vinul iubirii mele. Numai în acest fel puteți face în rândul 

omenirii lucrări demne de Mine. Nu uitați că, cu fiecare zi care trece, se apropie momentul plecării Mele 

și că cel care nu profită de acest timp de instruire se va simți mai târziu orfan. 

32 Nu a fost o întâmplare care v-a adus la această manifestare. Vocea mea v-a chemat pe drumurile 

voastre și v-a condus în acest loc. Acum știi că ai venit aici pentru a învăța despre sarcina pe care o ai de 

îndeplinit pe pământ. În Cuvântul Meu ați învățat care este originea și scopul vostru. Vi s-a dezvăluit că 

faceți parte dintr-un popor care a primit mana Spiritului în trei epoci. 

33 Dacă cercetați spiritual tot ceea ce s-a întâmplat în poporul Israel în primele două timpuri, vă veți 

da seama că același lucru s-a întâmplat și cu voi în prezent. 

34 Viața acestui popor, istoria sa, este o lecție, o parabolă pentru întreaga umanitate. Este un 

manual a cărui lege v-am dezvăluit-o pe Muntele Sinai. 

35 Astăzi, acea carte se deschide în fața spiritului vostru și vedeți că din ea răsar noi învățături, 

pentru că abia acum învățați să înțelegeți ceea ce nu ați înțeles în acele vremuri. 

36 Spiritul tău poate să palpite la porțile de dincolo în dorința de înțelepciune, capacitatea ta 

spirituală îți permite să te apropii de Maestru pentru ca El să-ți dea noile învățături pe care le deține 

tezaurul său secret. 
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37 Poporul Meu, când vă văd mergând pe căile lumii, târând cu voi lanțurile muncii și 

imperfecțiunile, vă trimit dragostea Mea pentru a vă ajuta pe calea evoluției. 

38 Voi rătăciți printr-un deșert, iar în mijlocul lui am făcut să crească palmieri, ca să găsiți umbră și să 

vă răcoriți. 

39 Din stânca aridă a inimii tale am făcut să izvorască un izvor inepuizabil, ca să poți bea și să nu-ți 

mai fie sete niciodată. 

40 Astăzi nu vă voi da câmpuri pe care să le cultivați în lume. Vă veți găsi câmpurile în inimi. Unii abia 

au început să cultive, alții termină de semănat. 

41 Tații nu ar trebui să folosească scuza că, pentru a-și îndeplini obligațiile familiale, nu se pot gândi 

și la a face bine altora. 

42 Nu lăsați oamenii să-mi spună că se simt incapabili să învețe Legea Mea. Tuturor vă spun că în 

drumul vostru de viață există numeroase ocazii de a împrăștia sămânța Mea, fără să pierdeți timpul și 

fără să vă neglijați îndatoririle. 

43 Slujiți-Mă și Eu vă voi sluji. 

44 Nu fiți dezamăgiți dacă semănați iubire în inimile fiilor sau fraților voștri și culegeți ingratitudine. 

Știți ce a semănat Isus în lume și ce a cules. Dar El v-a spus că secerișul nu este pe acest pământ, ci doar 

în ceruri, la momentul potrivit. Și voi, discipolii mei, ar trebui să luați ca model răbdarea Maestrului. Nu 

căutați nici răsplată, nici recompensă pe acest pământ, ci mai degrabă așteptați ora fericirii voastre în 

lumea de dincolo. 

45 Amintiți-vă că am coborât pentru a vă judeca faptele și pentru a vă dezvălui meritele și defectele. 

Îmi revărs harul Meu asupra oricărui duh, vă supun la încercare și vă cer: De ce nu aveți nici o recoltă pe 

care să Mi-o arătați astăzi, de vreme ce v-ați întors pe pământ în timpul desăvârșirii vremurilor, când voi 

posedați Legea Mea de la începutul timpurilor și Eu v-am însărcinat să vegheați asupra națiunilor* pentru 

a le converti la Doctrina Mea? 
* Aceasta include: disponibilitatea spirituală de a ajuta sub formă de mijlocire, exemplu și proclamare a 

adevărului divin. 

46 În această epocă am venit în spirit și vă cer să împliniți poruncile pe care vi le-am lăsat în Era a 

doua, când am locuit printre voi. Caut în spiritul tău ecoul cuvintelor Mele și în calea ta urma pașilor Mei 

și nu le găsesc. Ați practicat și ați predat iubirea? - În ciuda tuturor lucrurilor, puteți să vă reparați 

greșelile și să recuperați timpul pe care l-ați pierdut, pentru că vă ofer o nouă oportunitate. Trebuie să 

lucrați nu numai pentru voi înșivă, ci și pentru frații voștri care, în zilele de pace care vor veni, trebuie să 

se unească cu Mine într-un mod mai perfect. 

47 Aveți în Mine un Stăpân neobosit și un Tată perfect care vă iubește și vă mustră. Ce ați face dacă 

v-aș acorda beneficii doar pentru îndeplinirea strictă a legii Mele? 

48 Când vă vorbesc în acest fel, plângeți în sinea voastră pentru fărădelegile voastre și căutați o 

jertfă plăcută: îi puneți înaintea Mea pe copiii binecuvântați și Îmi cereți să vă iert păcatele de dragul 

inocenței lor. La aceasta vă răspund: Dacă știi cum să le hrănești inimile și să le păstrezi în virtute, voi 

accepta oferta ta. 

49 Nu vă voi judeca cu severitate; înainte de asta, vă voi pregăti la timpul potrivit pentru înălțarea 

spiritului vostru, astfel încât să puteți lucra și să vă hrăniți cu Cuvântul Meu. Între timp, veți fi martorii 

unor mari vizite în care elementele se vor dezlănțui; multe popoare vor fi biciuite de vârtejuri puternice și 

vor obține iertare doar prin mijlocirea iubirii materne a lui Dumnezeu sub forma Mariei. 

50 În căutare de semne și dovezi divine, veți vedea mulțimile venind în această națiune, iar Eu le voi 

primi, voi șterge din mintea lor orice interpretare falsă a Cuvântului Meu și le voi arăta adevărul. Atunci 

se vor pleca în fața iubirii Mele. 

51 O aveți pe Maria, mama voastră tandră, care vă așteaptă ascultarea. Ea știe că Spiritul Meu este 

întristat de imperfecțiunile oamenilor și se apropie de voi pentru a vă insufla bunătatea, luptând pentru a 

vă conduce spre atingerea păcii perfecte. 
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52 În timp ce omenirea se purifică și plânge în această perioadă, voi veți fi pregătiți prin Cuvântul 

Meu să aduceți mângâiere și pace inimilor. Suferința va fi ca un creuzet în care spiritul se va purifica 

pentru a se face demn de a veni la Mine. Toți au primit puterea Mea, și în cele mai mari încercări vor 

avansa. 

53 Primesc împlinirea ta (a sarcinilor) de un an, așa cum am primit-o pe cea a tuturor creaturilor 

Mele. Vă binecuvântez bunele voastre intenții și las în voi orice sămânță care nu a fost bine îngrijită, 

pentru ca voi să continuați să o faceți roditoare până la desăvârșire. Cunoașteți ceea ce Îmi este plăcut, 

astfel încât să trăiți întotdeauna în conformitate cu Legea Mea. 

54 Nu încălcați legea; nu rostiți numele Meu decât dacă sunteți pregătiți. Faceți-vă demni, ca să fiți 

recunoscuți și ca exemplul vostru să-i invite pe frații voștri să mă urmeze și să le spun: Bine ați venit, 

ucenici, voi care veniți cu umilință la aceste locuri de întâlnire, ca niște oi care vin la stână, conduse de 

glasul păstorului lor. 

55 Oricine merge pe această cale, îmbrăcat în bunăvoință, nu se va simți niciodată obosit. 

56 Dacă există repercusiuni pe această cale, v-am dat arme pentru a vă apăra: nu arme criminale cu 

care să-i răniți pe frații voștri, ci rugăciunea, prin care sunteți puternici și invincibili. 

57 Eu sunt scopul vostru și, prin urmare, vă veți întoarce cu toții la Mine când veți împlini legea Mea. 

Dar trebuie să faci partea ta pentru a progresa pe calea dezvoltării tale. 

58 Fă-ți al tău Cuvântul Meu, căci el este moștenirea ta. Cunoașteți puterea care se află în ea. Cel 

care o posedă va putea să salveze o țară în mijlocul unei viituri. 

59 Este scris: "Pământul se va cutremura de la un capăt la altul", și este necesar ca în acele zile de 

întuneric să existe oameni plini de credință, pentru ca ei să fie ca niște torțe care luminează calea 

celorlalți. 

60 Nu vreau ca acest popor, pe care l-am trezit în prezent, să se scufunde din nou în somn, pentru că 

altfel durerile dureroase ale umanității îl vor trezi. Iar când se va ridica cu capul înainte pentru a le aduce 

alinare vecinilor săi, va descoperi că aceștia nu mai sunt pe pământ, ci deja în lumea de dincolo. 

61 Cine dintre voi, auzind vocile confuziei, fricii și durerii oamenilor, va dori să le întoarcă spatele și 

să se dea la o parte fără să se încreadă în 

puterea pe care ți-o dă practicarea Doctrinei Mele de a face ceva pentru ei? Nu credeți cuvântul Meu 

când vă spun că în ceasul încercării Eu voi fi cel care va vorbi prin buzele voastre și voi dezvălui puterea Sa 

în faptele voastre? 

62 Cel care se îndoiește va fi la fel de neputincios și va avea nevoie de ajutor ca și cel care nu are 

nimic de dat celui care cere. 

63 Acesta este cel de-al treilea moment în care spiritul tău are o premoniție că trebuie să primească 

de la Tatăl darurile și puterile indispensabile pentru a se ridica deasupra dominației materialismului și a 

depravării. Dar vă spun cu adevărat că aceste daruri au stat în spiritul vostru încă de la început. 

64 Unii au venit la mine slăbiți de boală, iar alții pentru a cere dovezi de la mine, ca să poată crede în 

prezența mea. Cei dintâi și-au dat seama că purificarea lor era necesară pentru a veni purificați la Mine. 

Aceștia sunt pe cale să Mă urmeze. 

65 Aceștia din urmă au plecat din nou după ce au primit ceea ce căutau, fără să acorde importanță 

Cuvântului Meu și fără să bănuiască măcar unde și cu Cine au fost. 

66 Alții, care au venit cu certitudinea că vor găsi doar bunuri materiale, s-au simțit dezamăgiți în fața 

acestui banchet de hrană spirituală și au plecat din nou în căutarea unor căi mai bune. Pentru aceștia, va 

trece mult timp până când își vor da seama că împărăția spiritului nu este din această lume. 

67 Dar eu primesc totul. Nu a fost nimeni care să fi bătut la ușile Mele fără să i se deschidă. Vă spun 

acest lucru pentru că cineva va căuta și el să intre la ușile voastre, iar eu voi fi cel care va bate la ușă cu 

umilință, așa cum obișnuiește să facă cel nevoiaș. 

68 Îmi spuneți: "Stăpâne, cum este posibil ca Tu să apari la ușile noastre ca cel nevoiaș?". Dar eu vă 

spun: Nu vă mirați și nu credeți că este imposibil, voi veni ascuns în inima celui sărac, a celui bolnav, a 
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celui învins și a celui îndurerat, pentru a bate la ușa milei voastre. Iată, Eu vă spun: Deveniți încăpățânați 

în mintea și în spiritul vostru pentru a putea beneficia de învățătura pe care v-am adus-o. 

69 Acesta este momentul în care veți învăța să puneți în practică, să explicați și să trăiți învățătura 

Mea pe care o primiți astăzi în aceste săli de adunare, iar mâine veți pleca să o răspândiți în rândul 

umanității. 

70 În Cuvântul Meu vorbesc tuturor copiilor Mei, indiferent dacă sunt sau nu prezenți la această 

manifestare, dacă au fost deja pe pământ sau dacă vor mai veni. Fiecare ar trebui să accepte ceea ce îl 

privește. 

71 În acest timp, această învățătură va fi lumina care va conduce omenirea pe calea adevărului, 

pentru că oamenii au închis ochii la această lumină. Dar adevărat vă spun că orbul nu poate conduce pe 

orb fără să se împiedice sau să cadă în abis. 

72 Spiritul Adevărului este în fiecare dintre învățăturile Mele. Folosiți acest timp al manifestărilor 

Mele, vegheați cu gelozie asupra Cuvântului Meu și nu vă privați niciodată de această moștenire. 

73 Iubirea mea va învinge duritatea inimii tale. Ca și în acea a doua eră, poarta mântuirii este 

deschisă. Veniți și, prin ea, pășiți pe calea care vă va conduce spiritul spre Țara Făgăduinței. 

74 Nici o frunză de copac nu se mișcă fără voia Mea. - Dacă M-am făcut cunoscut vouă, a fost pentru 

că aceasta a fost voința Mea, iar în adâncul ei se află intenții foarte mari cu fiecare dintre voi și cu 

întregul univers. 

75 Oamenii se purifică în acest moment prin mari suferințe; dar din această umanitate, atât de 

păcătoasă astăzi, vor ieși mâine generațiile care vor fi în comuniune cu Divinitatea Mea de la spirit la 

spirit. 

76 Cei care vor trăi acest timp se vor minuna de măreția lucrării Mele și de împlinirea Cuvântului 

Meu. Atunci ei vor vedea cum copiii vor învăța, instrui și mărturisi despre Mine cu o adevărată 

spiritualitate, cum tinerii și adulții vor lăsa în urmă plăcerile și distracțiile lumii pentru a se dedica 

practicării Doctrinei Mele, declarând că timpul în care trăiesc este cel anunțat de profeți. 

77 Dar cei care aud Cuvântul Meu astăzi și sunt leneși sau necredincioși se vor simți rușinați în fața 

acestor exemple. 

78 Aceștia nu vor auzi Cuvântul Meu prin intermediul unui purtător de cuvânt uman care este 

păcătos și imperfect, ci vor auzi vocea Domnului lor în conștiința lor. 

79 Voi, ascultătorii mei, ați fost destinați să mă ascultați pe această cale a înțelegerii care, deși foarte 

înaltă, nu este cea mai perfectă. Zece ani sunt încă la dispoziția dumneavoastră. Folosiți-le pentru ca 

mâine să nu trebuiască să plângeți pentru timpul pierdut, pentru că pentru voi, poporul Meu, va veni mai 

târziu un timp de mai mare dezvoltare spirituală. 

80 Dacă nu respectați Cuvântul Meu acum, mai târziu, când această manifestare nu va mai exista, 

veți veni în aceste locuri de rugăciune cu durere în inimă pentru a-L ruga pe Tatăl vostru să vă vorbească 

și să vă spună că ar vrea să se comunice din nou prin intermediul minții umane, dar nu Îl veți mai auzi. 

Atunci vă veți uita la foștii mei Mediatori ai Cuvântului care vor rămâne tăcuți pentru această 

manifestare și vă vor spune doar să vă ridicați spiritual. 

81 Este voia Mea ca voi să nu profanați aranjamentul Meu. Nu vreau ca atunci când ajungi la Mine să 

trebuiască să-ți spun: "Pleacă de la Mine, nu te cunosc", iar apoi să rămână în spiritul tău o povară grea 

de reparație. 

82 Vă vorbesc despre învățături spirituale care sunt în domeniul vostru de cunoaștere, și totuși există 

încă cineva care se îndoiește de cuvântul Meu. Ce s-ar întâmpla dacă v-aș vorbi despre manifestări divine 

sau v-aș descrie eternitatea? Atunci Mi-ați spune: "Despre ce ne vorbești, Tată, că nu înțelegem nimic din 

toate acestea? 

83 Vă încredințez noii mei profeți care au o oarecare înțelegere a ceea ce este dincolo. Ei vor depune 

mărturie despre aceste învățături spirituale și vă vor anunța evenimentele care urmează să vină. 
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84 Iată învățătura Mea, discipoli, nu o prelungesc ca să nu obosiți și să trebuiască să o repet cu altă 

ocazie. Dar dacă vreți să beneficiați de învățăturile mele, reînnoiți-vă și puneți capăt oricărei răutăți și 

viciu. 

85 Atunci veți experimenta cum egoismul, ipocrizia, vanitatea și materialismul vă vor părăsi 

imperceptibil inimile și, în schimb, veți începe să practicați adevărata iubire față de aproapele, care nu 

așteaptă nicio recompensă. 

86 Vă veți simți jignit și vă veți mira că nu ați întors palma, așa cum ați făcut-o în trecut. Atunci, plini 

de mulțumire față de Stăpânul vostru, vă veți ridica și Îmi veți spune: "Doamne, numai Tu ne înveți aceste 

lecții și ne faci puternici în aceste încercări". 

87 Eu sunt vița de vie, iar voi sunteți ramurile; de aceea, faceți același rod pe care l-am făcut eu 

pentru voi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 3  
1 Iată pâinea vieții veșnice; multă vreme n-ați mâncat-o. 

2 M-ați așteptat mult timp și, când abia vă gândeați la asta, o lumină a strălucit pe firmament. Când 

ați întrebat de unde provine și ce înseamnă, vi s-a răspuns: Este Ilie care vine să pregătească omenirea și 

să o facă demnă de unirea cu Maestrul. 

3 Asemenea păstorului care își adună oile și le numără, căutându-le în grabă pe cele rătăcite pentru 

a-i arăta stăpânului său numărul total, așa te-a iubit Ilie, te-a condus și te-a făcut să simți căldura 

grajdului. 

4 Când v-am văzut astfel pregătiți, v-am oferit Pâinea Mea cu care vă veți hrăni în veci. 

5 Cel care a mâncat din această pâine cu adevărat s-a bucurat și s-a ospătat de pacea Mea. 

6 Această hrană, care este Cuvântul Meu divin, vine din gura unei ființe umane ca o altă 

manifestare a faptului că Dumnezeu locuiește în adevăr în conștiința omului. 

7 De ce v-aș refuza fericirea de a Mă simți în voi înșivă? 

8 Cel care prețuiește pacea și puritatea în inima sa mă simte pe mine în el, deși eu sunt în toate 

spiritele, oricât de mult ar fi păcătuit ele. Cel care a fost nu va pieri niciodată, iar cel care trăiește Mă 

poartă în el, pentru că Eu sunt Viața. 

9 Există legături între Dumnezeu și creaturile Sale care nu pot fi rupte niciodată. Dar dacă oamenii 

se simt despărțiți de Tatăl lor ceresc, este din cauza lipsei lor de spiritualizare sau a lipsei de credință. 

10 Nici moartea, nici lipsa de iubire nu pot distruge legătura care vă unește cu Mine. 

11 Nimeni nu poate scăpa de prezența Mea. Nu există locuință sau loc unde să te poți ascunde de 

Mine, pentru că Eu sunt cu tine oriunde te duci și tu ești în Mine oriunde te-ai afla. 

12 Nu vă mulțumiți să știți acest lucru. Trebuie să Mă simțiți pentru ca Eu să Mă pot face cunoscut în 

lucrările voastre. 

13 Gândiți-vă: Dacă Eu sunt în voi, unde M-ați adus când păcătuiți? 

14 Îți spun acest lucru pentru că trebuie să îndepărtez cenușa care zace în inima ta până când voi 

găsi o scânteie de lumină în ea. 

15 Vă dau putere să îndurați încercarea. 

16 Vă văd rudele voastre sfâșiindu-vă inimile și supunându-vă la încercări. Pentru unii, părinții lor, iar 

pentru alții fiii lor au fost cei care i-au împiedicat cel mai mult să Mă urmeze. 

17 Mulți au venit la acest miting plângând pentru că știau că vor trebui să-și părăsească casele în 

dușmănie pentru a Mă auzi, și totuși au insistat să Mă audă. 

18 Câte lacrimi, câte rugăciuni, câtă răbdare în speranța că aceia vor recunoaște acest adevăr! 

19 Sunt cei care, căutând libertatea de a asculta Cuvintele Mele, au fost forțați să se despartă de 

casele lor; cei care au fost nevoiți să părăsească casele lor mai apropiate pentru a evita să fie etichetați 

de părinți și prieteni; cei care și-au pierdut locurile de muncă, au fost ridiculizați și numiți vrăjitori; și sunt 

unii cărora li s-a refuzat pâinea. 

20 Cum să nu vă primesc cu tandrețe, cum să nu torn balsamul Meu vindecător în rănile voastre, 

când suferiți pentru a Mă urma! 

Dar niciodată să nu vă plângeți de nimeni, să nu acuzați pe niciunul dintre frații voștri. Lasă-ți cauza ta 

în seama Mea, care îți spune cu adevărat: cei care te-au rănit cel mai mult vor fi cei care vor veni la Mine 

mai pocăiți și mai umili în dorința lor de vindecare și de iertare. Aceștia îmi vor spune atunci: "Doamne, 

iartă-mă, cum am rănit inima copilului meu". Altul va spune: "Doamne, am fost disprețuitoare față de 

soțul meu pentru că te-a urmat. L-am pedepsit despărțindu-mă de patul lui și dormind în altă cameră, 

pentru că l-am condamnat cu inima întunecată". 

Îmi vor cere iertare, își vor mărturisi greșelile și își vor da seama că de multe ori au primit beneficii 

prin cei pe care i-au judecat greșit. Atunci le voi spune: În timp ce voi vă gândeați cum să le faceți viața 

cât mai grea acestor lucrători ai Mei, ei vă "vegheau" în tăcere și în singurătate. 

Dar adevărat vă spun vouă, ucenicilor, că ați obținut iertarea Mea. Dar îi iertați și voi din inimă? 
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21 Isus v-a învățat de atunci iertarea perfectă care se naște din iubire. Astăzi vin în duh, dar 

învățătura Mea este aceeași. 

22 Bucurați-vă că prin Maestru posedați exemplul perfect. Adevărat vă spun că nu ați avut nici 

înainte, nici după Isus, un exemplu ca cel pe care vi l-a dat El. 

23 Ar fi Maestrul perfect dacă discipolul l-ar depăși în înțelepciune? - Nu. 

24 Spiritul tău va deveni foarte mare, dar niciodată mai mare decât cel al Domnului tău. Cu cât este 

mai mare ascensiunea ta spirituală, cu atât mai sus și mai mare îl vei vedea pe Dumnezeul tău. 

25 Cel arogant va cădea întotdeauna în cele din urmă, doborât de propriile fapte, pentru că, crezând 

că luptă pentru el însuși, de fapt lupta împotriva lui însuși. 

26 Mândria este cauza multor rele și suferințe printre creaturile lui Dumnezeu. 

27 Câtă mizerie și cât întuneric a lăsat în urma sa primul neascultător, de când s-a răzvrătit împotriva 

Legii Mele! De atunci, răul a existat ca o putere invizibilă. Am permis ca această putere să persiste doar 

pentru a vă supune la un test, iar prin voi înșivă vreau să o eradichez. 

28 Dar, prin urmare, nu dați vina pe o anumită ființă care personifică această putere pentru greșelile 

și căderile voastre. Amintește-ți că împotriva oricărei ispite există o virtute în spiritul tău pentru a lupta 

împotriva răului. 

29 Înțelegeți și studiați cu atenție timpul în care trăiți. V-am anunțat în Era a doua că Mă voi întoarce 

și v-am spus care vor fi semnele venirii Mele. Vreau ca omenirea să înțeleagă că aceste semne au apărut 

deja. 

30 Dacă v-am spus că voi reveni, a fost pentru că aveam multe de spus și nu puteam să vi le dezvălui 

în acel moment, pentru că nu le-ați fi înțeles. 

31 Astăzi vin în Duhul Sfânt și vă spun cu adevărat: unii cred că în primele vremuri eram mai aproape 

de voi decât sunt astăzi. Se înșeală, pentru că, cu fiecare venire, m-am apropiat tot mai mult de tine. 

Amintește-ți că, în prima eră, m-am așezat pe un munte și de acolo ți-am trimis Legea Mea sculptată 

în piatră. În cea de-a doua eră, am părăsit înălțimea muntelui și am coborât în văile voastre, devenind om 

pentru a trăi printre voi. Iar în prezent, pentru a fi și mai aproape de tine, am făcut din inima ta locuința 

mea, pentru a mă face cunoscut în ea și pentru a vorbi oamenilor din ea. 

32 Unii se îndoiesc, deși aud aceste învățături; și dintre acești sceptici, unii vor ajunge să creadă, iar 

alții vor persista în neîncrederea lor. Dar va veni anul 1950, și ce răceală vor simți atunci în spiritul lor, 

cum se vor vedea zguduiți de furtuni ca un uragan, pentru că atunci vor apărea mari suferințe și vizite în 

rândul omenirii! 

33 După plecarea Mea în 1950, pământul se va cutremura și jalea oamenilor se va înălța la cer.* 

Toate acestea se vor asemăna cu întunericul și uraganul care au întunecat Ierusalimul în ziua în care a 

murit Fiul lui Dumnezeu. 
* A se vedea nota 3 din anexă. 

34 Pentru mulți, acesta va fi un moment de înviere. Spiritele care au căzut în întuneric se vor ridica la 

o viață de lumină. 

35 Acest timp a fost profețit. Este scris că aș veni din nou. Dar iată că, auzind învățătura Mea din 

gura omului, mulți s-au îndoit și s-au lepădat de Mine. Alții nu au acordat nici cea mai mică importanță 

manifestării Mele. 

36 În fața insensibilității și a împietririi oamenilor față de Cuvântul Meu, a trebuit să fac acele lucrări 

pe care voi le numiți miracole pentru a-i trezi pe unii la credință și pentru a atrage atenția altora. 

37 Astăzi unul, mâine altul, s-au adunat treptat în jurul Cuvântului Meu; pe aceștia i-am însemnat 

simbolic pe frunțile lor. Este semnul divin pe care îl poartă în spiritul lor, iar mai târziu i-am numit 

"lucrători în câmpurile Mele". 

38 Aceștia nu vor avea nevoie de cărțile de știință, nici de filosofiile și doctrinele de credință pentru a 

învăța. Lumina Duhului Meu Sfânt le va lumina mințile și singura lor carte va fi Cuvântul Meu. 

39 Binecuvântați sunt cei care au avut încredere și au rămas cu mine, pentru că au experimentat o 

mare reîmprospătare prin concertul divin al învățăturilor mele. 
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40 Faptul de a fi copii ai lui Dumnezeu este ceea ce vă face vrednici de acest har, deoarece meritele 

voastre sunt încă slabe. Nu m-am uitat la petele tale de rușine pentru că o mantie le ascundea. Dar cui 

aparține această mantie milostivă? - Maria, Mama voastră iubitoare, care veghează neobosită asupra 

fiecăruia dintre copiii ei. 

41 Vi s-a acordat să trăiți în acest Al Treilea Timp pe pământ, care va fi cel al perfecțiunii, și pe care 

Ilie l-a inaugurat manifestându-și Spiritul Său prin mijlocirea unei minți umane, indicându-vă 

manifestarea Mea care are loc sub aceeași formă. 

42 Dar timpul pregătirii de către mediatorii umani se apropie de sfârșit. În curând, Cuvântul Meu nu 

va mai fi auzit în aceste săli de adunare, iar cei care nu au știut să-l păstreze în inimile lor se vor simți 

orfani. Unii, crezând că Domnul lor este departe, vor alerga mai târziu după religii pentru a Mă găsi. 

43 Pe de altă parte, cei care au adoptat principiile Mele divine vor fi cei mai puternici din Era a Treia, 

pentru că își vor vedea clar calea în fața lor. 

44 Am numit această epocă Epoca Luminii; vedeți acum, copiii mei, cum națiunile sunt dornice să 

poarte războaie crude și fratricide. 

45 Voi, care ați fost numiți de Mine copii ai luminii - rugați-vă pentru frații voștri "vegheați" asupra 

națiunilor, pentru ca această lumină să ajungă la spiritul lor și ca ei să ia mâine calea Legii Mele. 
46 Când vor fi oamenii adevărați ucenici ai lui Hristos? Întotdeauna v-am învățat prin Isus ascultarea, 

umilința și bunătatea. Aceasta este calea. 

47 V-am anunțat sosirea unor mari mulțimi care vor veni din alte țări ale pământului. În aparență, 

motive materiale îi vor aduce în națiunea voastră, dar în esență va fi pentru ca ei să primească Vestea 

Bună a Cuvântului pe care v-am dat-o în acest moment. 

48 Dar gândiți-vă serios la această sarcină: ce veți transmite, ce veți învăța sau ce veți mărturisi dacă 

nu vă pregătiți pe voi înșivă sau pe copiii voștri? 

49 Amintiți-vă de responsabilitatea voastră pentru a vă spori zelul de a pătrunde în Cuvântul Meu și 

pentru ca atunci când va veni ceasul ca ei să vă bată la ușă, să fiți gata să le oferiți hrana divină prin 

gândurile, cuvintele și faptele voastre. 

50 Aveți credință, predându-vă Mie și Eu voi vorbi prin gura voastră. 

51 Să știți, de asemenea, că taților de familie care știu să se ridice și să-și spiritualizeze viața li se nasc 

copii care aduc sănătate și putere în trup și un mesaj de înțelepciune în spirit. 

52 În această casă de rugăciune, unde vă adunați pentru a mă asculta, veți găsi alinare pentru 

suferința voastră și curaj pentru a rezista vizitelor care trebuie să vină. Dar și spiritul tău, în înălțarea lui, 

Îmi arată grâul pe care îl aduce puțin câte puțin prin munca sa. 

53 Adevărat vă spun că spiritul nu se va simți niciodată obosit în timp ce lucrează în câmpurile Mele; 

de aceea nu va avea odihnă în mormânt. Chiar și după descompunerea materiei sale, ea va continua să 

lucreze pentru dezvoltarea și perfecționarea sa superioară. 

54 Dacă Cuvântul Meu a luminat calea luptei voastre spirituale pe pământ, veți întâlni o lumină și 

mai strălucitoare în lumea de dincolo, pe măsură ce vă continuați călătoria spre Creatorul vostru. 

55 Lumina mea divină strălucește în tot universul. 

56 Ascultați de Legea Mea, dar ascultarea voastră să izvorască din înțelegerea iubirii nemărginite a 

Tatălui pentru voi. Ascultați-mă și rugați-vă, dar nu ieșiți în lume până când nu vă simțiți puternici, altfel 

nu veți putea rezista uraganelor și vârtejurilor. 

57 Îți arăt și îți pregătesc calea, ca să nu o părăsești niciodată. Adevărat vă spun: Cine sădește binele 

în numele Meu, care este milă, iubire și pace, merge pe calea Mea și va găsi mântuirea. 

58 Singura penitență pe care v-o cer este să vă învingeți egoismul pentru a vă putea sluji aproapele 

cu sinceritate și bunăvoință. 

59 Studiați cu atenție acest Cuvânt, pe care vi-l dau prin mijlocirea mai multor purtători de cuvânt, 

deoarece fiecare dintre ei are propriul său dar. Nu-l disprețuiți pe cel care vi se pare nepriceput, căci câți, 

după încheierea acestei manifestări, la sfârșitul anului 1950, vor dori să Mă audă din nou, chiar și prin cel 

care nu i-a satisfăcut. 
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60 Dar vă acord harul ca Cuvântul meu să fie păstrat în scris prin cei pe care i-am desemnat și 

pregătit pentru această sarcină, astfel încât mâine să nu vă simțiți ca un orfan care și-a pierdut 

moștenirea. 

Atunci, când mulțimile și "cei din urmă" vor veni la voi, le veți prezenta Cartea învățăturilor Mele ca 

fiind cea mai fidelă și adevărată mărturie a ceea ce v-am vorbit. Pentru că îți lipsește încă mult pentru a fi 

ca o carte și un exemplu adevărat în viața și în cuvintele tale. 

61 Această carte va trezi multe spirite adormite, iar darurile lor ascunse se vor dezvălui. Citirea ei va 

inspira și va echipa generațiile viitoare, conducându-le pas cu pas spre unirea spirituală cu Divinitatea 

Mea. 

62 Lucrătorii mei, reîmprospătați-vă cu gândul că v-am ales pe voi, păcătoșii, pentru a vă transforma 

în instrumentele mele și pentru a-i salva pe alții care sunt pierduți. 

Poți vreodată să obosești sau să obosești să aduci pace, ușurare sau bucurie celor care suferă din 

cauza lipsei acestor bunuri? 

Nu căutați niciodată pustiul sau singurătatea camerei voastre pentru a împiedica lamentațiile să 

ajungă la voi. Înțelegeți că acesta este un moment crucial pentru fiecare spirit și că trebuie să înfruntați 

durerea. 

În curând, după voia Mea, veți planta "copaci" în diferite zone - așa am numit în Cuvântul Meu 

locurile de întâlnire și casele de rugăciune. Pregătiți-vă pentru acest lucru și permiteți lumii spirituale să 

se manifeste printre voi într-un mod cuprinzător, astfel încât să puteți avea o interpretare corectă a 

învățăturilor Mele. 

63 Timpul care v-a mai rămas pentru a-i asculta pe acești mesageri ai Divinității Mele este scurt. Anul 

1950 nu mai este departe, și ce progrese în lucrarea Mea aveți de arătat? realizați că v-am trezit din cea 

mai adâncă letargie, ca să nu fiți ca fecioarele din parabolă care și-au lăsat lămpile stinse. Dacă dormiți 

când veți auzi ultimul cuvânt al Domnului vostru, veți avea parte de o trezire bruscă. 

64 Fiți atenți la cei care ajung obosiți de la drumeții. Unii vin cu conștiința curată, în timp ce alții vin 

cu remușcări. 

65 Ați venit cu toții aici pentru că ați fost atrași de zvonul că în prezent vorbesc omenirii și, în timp ce 

ascultați acest cuvânt, îl auziți pe Tatăl spunându-vă: "Iată-mă aici, printre oameni, pentru a le face auzite 

învățăturile mele și pentru a împlini o promisiune". 

66 Iată o nouă ocazie de a-l asculta pe Maestru și de a primi învățăturile Sale. Îi reamintesc fiecăruia 

darurile sale și îl las să-și recunoască sarcina. Cine se arată statornic și puternic pe calea mea, va ajunge 

curând să cunoască împărăția mea. 

67 Nimeni nu va putea smulge lumina de la cel care o veghează cu zel și o face să strălucească prin 

virtutea sa. 

68 Sunteți trecători în această existență pământească și, ca studenți ai acestei învățături spirituale, 

trebuie să înțelegeți acest lucru. Vă primesc pe toți cu o iubire desăvârșită și cu această iubire vă judec. 

Cât de diferită este judecata Domnului vostru de cea a oamenilor! 

69 Din cele 144.000 de persoane marcate de mine, o parte vor auzi cuvântul meu prin acești 

purtători de voce pentru îndeplinirea unei sarcini spirituale, o altă parte vor primi ordinele mele în mod 

spiritual, susținute de darul intuiției, iar o alta, care se află în lumea de dincolo, își va îndeplini misiunea 

față de umanitate prin mijloace spirituale. 

70 Lumina mea trebuie să strălucească peste tot pe pământ. 

71 Unii îl întreabă pe Maestru când vor avea loc aceste evenimente. Adevăr vă spun că multe depind 

și de voința și perseverența voastră. 

72 Cei care nu se trezesc în timp ce sunt în trup sunt luați de pe pământ pentru ca spiritul lor să se 

elibereze de tot ceea ce îl leagă sau îl împiedică să recunoască Lucrarea Mea. 

73 De multe ori v-am spus: nu așteptați vremuri mai bune pentru a lucra, pentru că nu știți dacă cele 

care vor veni nu vor fi și mai grele. 
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74 Îndeplinește-ți sarcina, astfel încât să nu trebuiască să te trag la răspundere mai târziu pentru 

multe greșeli pe care le comite omenirea. 

75 Unii îmi spun: "Tată, mai așteaptă-mă puțin". 

Luați aminte la ceea ce vă spun cu privire la acest lucru: eu pot aștepta mult timp întoarcerea Fiului, 

pentru că eu sunt Eternitatea; dar nu uitați că v-am trimis să câștigați acest lucru pentru voi înșivă. 

76 Alții îmi spun: "Doamne, mai bine m-ai lua din această lume, pentru că nu mai pot suporta!". 

77 Când veți trăi în armonie cu destinul vostru, când veți înțelege că multe dintre suferințele voastre 

sunt o ispășire prin care vă eliberați de o povară grea de imperfecțiuni? Numai înțelegerea și renunțarea 

îți pot aduce pacea. 

78 Cât de încet ai rătăcit pe calea cunoașterii spiritului! 

79 Ați trăit multe secole de revelații și de experiențe, și încă vă întâlnesc ca pe niște copii fragili, când 

vă văd incapabili să răspundeți la o întrebare sau când vă arătați incapabili să avansați în încercările care 

se află pe calea vieții voastre. 

80 Vreau ca voi toți să deveniți discipolii mei, să reușiți să renunțați la ceea ce v-a împiedicat să 

înfruntați adevărul. 

81 Gândiți întotdeauna într-un mod spiritual, astfel încât să nu vă fie greu să înțelegeți Cuvântul 

Meu. Uită că tu ai fost cel care nu-ți puteai imagina că Dumnezeu este invizibil și că, atunci când te 

gândeai la Mine, îți formai imediat în minte figura unei ființe umane de proporții gigantice, o Ființă care 

avea o formă, dar care nu putea fi văzută și care era mereu ascunsă în spatele unui văl gros de mister. 

82 Când am devenit om în Isus, nu a fost pentru a vă face să înțelegeți că Dumnezeu are formă 

umană, ci pentru a Mă face vizibil și audibil pentru cei care erau orbi și surzi la tot ce era divin. 

Adevărat vă spun că, dacă trupul lui Isus ar fi fost forma lui Iehova, nu ar fi sângerat și nu ar fi murit. 

Era un trup perfect, dar totuși uman și delicat, pentru ca omenirea să-l poată vedea și să audă vocea 

Tatălui lor ceresc prin el. 

83 Ori de câte ori concepția voastră despre Divinitate era departe de realitate, v-am venit în ajutor 

pentru a distruge fanteziile și irealitatea și pentru a vă face să urmați calea adevărată. 

84 Eu sunt calea, adevărul și viața. Învățătura mea nu este despre moarte. Când vă vorbesc adesea 

despre existența împărăției spirituale, o fac pentru că există viață și fericire veșnică ca o promisiune 

pentru spiritul vostru, și nu pentru ca voi să tânjiți după moarte și să detestați această viață. 

85 În acest moment, Cuvântul meu vă vorbește despre viața spirituală, și asta pentru că, în 

dezvoltarea voastră, ați ajuns deja la acel capitol din cartea vieții care arată secretele nedeslușite ale 

spiritului. 

86 Din moment ce omul posedă spiritul, este firesc ca acesta să-i dezvăluie unele caracteristici ale 

ființei sale; dar v-am mai spus: Atâta timp cât influența materiei nu se supune dominației și impulsurilor 

spiritului, omul va putea pătrunde foarte puțin în interiorul său pentru a-și vedea lumina interioară și a-și 

auzi vocea spirituală. 

87 Atunci când reușești să ai un moment de colecție și de reflecție, intri inconștient în legătură cu 

spiritualitatea și ai sentimentul eternității și al faptului că ceva din această eternitate trăiește și se agită în 

ființa ta. La fel s-a întâmplat și atunci când omul a descoperit în primele timpuri că poartă în el o ființă, o 

entitate care nu este din această lume, ci aparține unui alt plan. Acest lucru nu l-a înspăimântat deloc, ci 

dimpotrivă, l-a umplut de speranță, pentru că a văzut că viața lui nu se limita la scurta existență pe acest 

pământ. El bănuia că, atunci când se va desprinde de trup, spiritul său se va înălța într-o lume în care va 

trăi o fericire cum nu găsise în această lume, o satisfacție justă pentru idealul său înalt. 

88 Am venit pe pământ pentru a confirma cu învățătura Mea toate aceste inspirații; și acelor visători 

ai unei lumi de înțelepciune, iubire și dreptate, unde nu există lacrimi, mizerie și discordie, le-am dedicat 

Predica de pe Munte, pentru ca ei să persevereze în speranța lor. 

89 Cu câtă bunătate și iubire au învățat omenirea primii maeștri ai creștinismului. Puterea cuvântului 

lor era întemeiată pe veridicitatea faptelor lor, prin care converteau și invitau la spiritualizare. 
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90 Îi numesc maeștri pentru că au învățat după exemplul Meu. Dacă cineva a vrut mai târziu să 

predea sub constrângerea credinței fără să înțeleagă sensul învățăturii Mele, nu era un maestru. Dacă a 

folosit puterea pentru a-i priva pe frații săi de libertatea de a gândi, de a crede și de a judeca, nu M-a 

avut pe Mine ca exemplu, ci a împiedicat practic spiritele să încerce să pătrundă sensul revelațiilor Mele. 

91 Eu vă spun: Ori de câte ori numele Meu și învățătura Mea au fost folosite pentru a subjuga 

popoarele sau pentru a insufla teamă, iar prin această teamă oamenii au fost forțați să creadă, scopul 

urmărit nu a fost unul spiritual, ci unul care urmărea puterea pământească. Cât de diferită a fost intenția 

Maestrului atunci când v-a dat cuvântul și exemplul Său, pe care le puteți rezuma în această propoziție: 

"Împărăția mea nu este din lumea aceasta." 

92 Veniți în barca Mea, căci ea nu se va răsturna niciodată. Dar nu vă îndoiți ca Petru, când credea că 

Maestrul doarme, căci altfel nu ar mai fi vocea Mea, ci durerea care vă vorbește: O, voi, cei cu puțină 

credință! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 4  
1 De fiecare dată când ascultați Cuvântul Meu, simțiți că vă lăsați durerea cu Mine. Dar de ce, de 

fiecare dată când te întorci la Mine, inima ta este plină până la refuz de amărăciune? 

2 Este timpul să învățați să păstrați pacea Mea. 

3 Acest timp este destinat pregătirii și peste tot, în sate, orașe și cartiere, cresc "copaci" pentru a le 

oferi umbră duhovnicească rătăcitorilor. 

4 Acești rătăcitori sunt mulțimile care vin din când în când la această manifestare; când aud 

Cuvântul Meu spunându-le că în alte vremuri au găsit deja umbră sub frunzișul Pomului Vieții, își dau 

seama în mod profund că nu au știut să folosească timpul pentru a se apropia de Țara Făgăduinței. 

5 Cine dintre voi Mă va respinge din nou, așa cum a făcut-o în trecut, atunci când simte că se află în 

fața unei noi oportunități de mântuire? Cine își va evita sarcina și va ignora vocea conștiinței sale? Cine 

va continua să se complacă în visele sale materialiste după ce va fi trezit de această voce? 

6 Spiritul vostru s-a cutremurat când, în ciuda neliniștii voastre, l-ați auzit pe Tatăl spunându-vă că 

vă iubește, că vă iartă și vă ajută să vă reînnoiți pentru a putea veni la El. 

7 V-ați înclinat în fața iubirii divine și cu bucurie ați pornit în căutarea bolnavilor pentru ca aceștia 

să se grăbească în prezența Maestrului și să găsească vindecarea suferințelor lor alături de El. 

8 Aici este pomul care oferă oamenilor roadele sale spirituale. 

9 Eu sunt pomul Vieții Eterne. Amintiți-vă de Hristos pe cruce. El era ca un copac ale cărui brațe ca 

niște ramuri erau întinse cu dragoste pentru a da umbră omenirii. Cuvintele Sale care au coborât încet 

asupra mulțimii și Sângele Său care a căzut picătură cu picătură au fost ca niște fructe care s-au desprins 

din copacul divin. 

10 Se apropie anul 1950, când veți auzi pentru ultima oară acest cuvânt, care este un rod ceresc 

pentru voi. Atunci pomul, fructul și umbra vor fi în spiritul tău. 

11 Cei care, în acel moment, au încă o mentalitate materialistă și sunt fanatizați de Cuvântul Meu 

vor încerca să Mă rețină și să-mi ceară să le vorbesc sub această formă încă o vreme; dar acest lucru nu 

va fi posibil, deoarece v-am făcut cunoscută voința Mea și ea este scrisă. 

12 "Privighetorile" care mi-au predat Cuvântul Meu vor tăcea pentru această manifestare și le voi 

răsplăti ascultarea cu darul Cuvântului și al inspirației. 

13 Voi nu știți încă ce am pregătit în sfaturile Mele înalte pentru acele vremuri. Încă de astăzi vă spun 

că în acele vremuri binecuvântate aștept de la voi toți să împliniți voința mea și să fiți ascultători și blânzi 

ca niște oi. 

14 Cu toate acestea, nu este voința Mea ca voi să vă judecați unii pe alții. Dreptatea Mea perfectă va 

fi cea care îi va judeca pe fiecare dintre copiii Mei. 

15 Ascultați-Mă, poporul Meu, nu Mă lăsați doar să vorbesc în gol. Mai aveți timp să vă gândiți și să 

învățați. 

16 Nimeni să nu pretindă să acționeze conform voinței sale, deși omul va avea posibilitatea de a face 

acest lucru temporar; pentru că dreptatea Domnului îl va atinge și atunci se va întâmpla doar ceea ce îi 

este destinat. 

17 Pregătiți-vă, profeți ai Epocii a treia, pentru a avertiza mulțimile și pentru ca acestea să nu se lase 

înșelate de falșii Hristoși și de falsele proclamații. 

18 Nu vă îndoiți de aceste cuvinte ale Mele doar pentru că vi le transmit prin intermediul unui 

purtător de cuvânt simplu și needucat. 

19 Ridicați-vă și proclamați aceste învățături tuturor, pentru că a mai rămas foarte puțin timp. 

20 Un singur cuvânt de lumină va fi suficient pentru a-i ține treji pe frații tăi. 

21 Înlocuirea defectelor cu calități bune va fi aspirația nobilă a spiritualiștilor viitorului, a celor care 

vor construi un regat mai înalt peste ruinele vieții umane. 

22 Generațiile din viitor vor fi cele care vor construi această lume a unei moralități superioare, a unei 

cunoașteri mai profunde și a unei mai mari spiritualități. Dar și voi, cei din prezent, puteți face multe. Cu 
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puțină bunăvoință veți îndepărta ruinele, resturile unui trecut plin de aberații și de ignomnii, lăsând doar 

lumina unei experiențe lungi și dureroase. Vă voi binecuvânta și vă voi lăsa să vedeți o licărire de lumină a 

acelui regat al păcii pe care îl veți construi împreună dacă vă străduiți să duceți o viață bună, astfel încât 

mintea voastră să fie ocupată de virtuți și buzele voastre să fie un instrument de încredere al adevărului 

și al inspirației care germinează în spiritul vostru. 

23 Deși picioarele tale ating pământul, nu trebuie să permiți ca aspirațiile tale să fie reținute de el. 

Țintiți tot mai sus, fără să uitați să dați lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și lumii ceea ce este al 

ei. 

24 Cuvântul meu este destinat tuturor, dar nu toți îl primesc în același mod. Mulți o ascultă cu 

indiferență, dar sunt și cei care nu ar mai putea trăi fără plăcerea de a mă asculta. Printre aceștia l-am 

văzut și pe cel care vine fără să fi luat vreo hrană materială și care, ascultând Cuvântul Meu, a uitat de 

nevoile și lipsurile sale, iar când a părăsit sala de întâlnire, s-a simțit atât de plin de putere și speranță, de 

pace și mângâiere, încât a început să murmure: "Cu adevărat, nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu 

orice cuvânt care vine de la Dumnezeu". 

25 Doar eu văd ce conține fiecare inimă fără ca nimeni să știe. Găsesc oi triste, însetate, bolnave sau 

obosite; creaturi fără iubire și fără un cămin, care totuși, când Mă aud, spun: "Sunt fericit când îl ascult pe 

Maestrul Divin, pentru că atunci toate grijile mele se evaporă și inima mea se umple de lumină și 

bucurie". 

26 Alții, însă, se scufundă în letargie și nu permit ca inima lor să se înmoaie ca în primele zile când au 

auzit vocea Domnului lor. 

Dar cum să continuăm învățătura atâta timp cât unii ascultă și alții nu, atâta timp cât unii Mă simt și 

alții rămân amorțiți? 

27 Discipoli, intrați în voi înșivă, auziți-mă și simțiți-mă ca înainte. Amintește-ți cum ai mărturisit că 

acest Cuvânt este viața ta și lumina destinului tău. Nu uitați că vă spun astăzi: ceea ce vă trebuie vă va fi 

dat la timpul potrivit. 

28 Turnați din nou ulei în lămpile voastre pentru ca flacăra credinței și a cunoașterii să strălucească 

din nou. 

29 Nu dormiți, treziți-vă și rugați-vă, pentru că Maestrul vă poate surprinde când va intra în casa 

voastră, așa cum obișnuia să facă în acele zile de entuziasm spiritual, când simțeai prezența Mea la 

fiecare pas. 

Vei vedea atunci cum viața ta va fi iluminată din nou de acea lumină care a încetat să te lumineze fără 

ca tu să fii conștient de asta, și îți va reda încrederea într-un viitor plin de abundență și înțelepciune. 

30 Încredințează-Mi toate gândurile tale, oferă-Mi inima ta; orice amărăciune și suferință vor fi ca 

niște flori pe care le primesc; flori ale durerii, amărăciunii și dezamăgirii, dar în cele din urmă flori pentru 

că ele mărturisesc purificarea și emană un parfum care se ridică până la Mine. 

31 Cufundați-vă în tăcere, o, spirite care primiți lumina Mea, în timp ce inima voastră își plânge 

durerea în fața Mea. Lăsați lacrimile voastre cu Mine și luați balsamul Meu vindecător pentru ele. 

32 Tatăl, Ființa Supremă, și-a fixat ochii asupra ta. Nu vă arătați învinși sau neputincioși în fața Lui, 

căci atunci când v-a creat, v-a dat puterea Lui. 

33 Dacă suferințele tale sunt severe, mila Lui este mai mare. Faceți merite de credință și de iubire și 

nu vă îndoiți că El vă va aduce în împărăția bunătății și înțelepciunii Sale pentru totdeauna. 

34 Oameni buni, aveți încredere în Mine și, când vă vor lipsi puterile, dați-Mi mie povara crucii 

voastre, în timp ce vă luați noi forțe. 

35 Înțelegeți că această lume este o sursă de purificare și că spiritul vostru va străluci ca o lumină în 

spațiu atunci când o va părăsi pentru a se întoarce la adevărata sa casă. Amintiți-vă că v-am spus: "Cine 

Mă caută pe Mine, Mă găsește; cine caută, găsește". - M-ați căutat și acum stați în fața Mea. 

36 Dar sunt și cei care Mă caută și totuși nu Mă găsesc, pentru că fac acest lucru acolo unde Eu nu 

pot fi. Aceștia încep chiar să se îndoiască de existența Mea, fără să știe că sunt foarte aproape de Mine, 

că Eu sunt în ei înșiși. 
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37 Ei nu Mă găsesc în inimile lor pentru că sunt ca niște temple închise. Pacea și lumina care se află 

în ei au rămas ascunse. 

Dar acolo este adevăratul sanctuar, unde locuiesc și aștept să intrați pentru a vă vorbi despre revelații 

profunde și pentru a vă explica "de ce" multor mistere. Când ai intrat, știi de unde ai venit și unde te 

conduce destinul și ești uimit că M-ai găsit acolo unde înainte nu vedeai nimic. 

Dar cine nu cunoaște acest sanctuar își zidește templul în material, își ridică un altar și pune pe el un 

dumnezeu pe care l-a făcut cu mâinile sale. Abia cu timpul, și după ce s-a convins de imperfecțiunea 

cultului său, se trezește și pornește în căutarea Dumnezeului spiritual, a Dumnezeului adevărului, a 

singurului Dumnezeu, pentru că cel pe care l-a născocit nu-i putea oferi nimic, întrucât nu avea viață. 

38 Dumnezeu este cel care a dat viață omului, cel care l-a creat; și nu omul este cel care poate crea 

zei și le poate da viață. 

39 Pe măsură ce auziți acest cuvânt, puțin câte puțin, vă apropiați de înțelegere. Când această 

iluminare îți va umple complet spiritul, îmi vei spune: "Doamne, miracolul s-a întâmplat. 

40 Astfel veți înțelege care sunt lucrările pe care le fac în spirit în acest moment. 

41 Spiritualitatea voastră nu va avea nevoie de miracolele și dovezile din prima și a doua oară pentru 

a crede în Mine. 

42 Astăzi veți vedea mana cerească coborând în formă spirituală. Veți vedea ape de pocăință 

izvorând din stâncile care sunt inimile marilor păcătoși. Îi vei vedea pe cei care sunt morți în credință și 

virtute înviind, pe cei bolnavi de boli morale purificându-se, iar cei orbi față de adevăr deschizându-și 

ochii pentru a vedea splendoarea Mea. 

43 Dacă în Era a doua nașterea Mea ca ființă umană a fost un miracol, iar învierea Mea spirituală 

după moartea Mea fizică un alt miracol - cu adevărat vă spun - atunci manifestarea Mea în această Eră 

prin intermediul unei minți umane este un miracol spiritual. 

44 Profețiile mele se vor împlini în acest timp până la sfârșit. Vă las cele trei testamente ale Mele, 

care formează una singură. 

45 Cei care obișnuiau să-L cunoască pe Tatăl ca iubire, jertfă și iertare ar trebui să ajungă să-L 

cunoască perfect în acest moment, astfel încât să-L iubească și să I se închine în loc să se teamă de 

dreptatea Sa. 

46 Dacă ați aderat la lege în prima eră, a fost de teamă că justiția divină vă va pedepsi; de aceea, v-

am trimis Cuvântul meu pentru ca voi să știți că Dumnezeu este iubire. 

47 Astăzi lumina mea vine la voi pentru ca voi să nu vă rătăciți și să puteți ajunge la capătul drumului 

în fidelitate față de legea mea. 

48 De mult timp ați servit lumea și ea v-a răsplătit prost. Dar când vi s-a spus că omul trebuie să fie 

robul lumii? Nu știți sau nu vă amintiți că vi s-a spus: "Supuneți pământul"? De câte ori a trebuit să vii în 

fața Mea ca fiul risipitor! 

49 Este dorința mea ca voi să veniți la mine plini de merite, virtute și umilință. 

50 Te-am găsit acoperit de lepră spirituală și te-am vindecat prin simpla Mea voință. Vreau ca voi să 

vă vindecați frații în același mod, fără a simți dezgust pentru păcatele lor. Atunci faptele voastre vor fi 

cele care vor mărturisi că Mă iubiți și nu buzele voastre care proclamă acest lucru fără ca inima să simtă 

acest lucru. 

51 Nu trebuie să vă comportați ca fariseii care se lăudau în sinagogă că sunt vrednici înaintea lui 

Dumnezeu și care făceau acte de caritate în plină stradă. 

52 Păstrați învățăturile Mele pentru a le studia în profunzime, pentru că se apropie ziua în care nu 

veți mai auzi acest Cuvânt prin mintea purtătorului de voce, iar atunci cei care au învățat și au înțeles vor 

fi puternici ca niște soldați invincibili. 

53 Dacă sunteți pregătiți, veți vorbi inspirați de Mine și veți învăța omenirea în acest mod simplu. În 

timp ce unii dintre noii mei discipoli vor trebui să caute oamenii, alții vor trebui să aștepte ca frații lor să 

vină și să asculte învățătura mea de la ei. 
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54 Oameni buni, explicați-le și copiilor Cuvântul Meu și învățătura Mea. Amintiți-vă că învățătura 

Mea nu se oprește la vârstă sau la sex, pentru că ea este destinată spiritului. 

55 Dă-le copiilor învățăturile Mele, simplificându-le și punându-le la îndemâna minții lor. Dar nu 

uitați niciodată că cel mai bun mod de a explica învățăturile Mele este prin virtuțile vieții voastre, în care 

vor vedea faptele voastre de caritate, răbdare, umilință și spiritualizare. Aceasta va fi cea mai bună formă 

de predare. 

56 Vorbiți-le despre Isus, vorbiți-le despre Maria și despre toți acei bărbați și femei care au adus un 

mesaj de lumină în lume. În acest fel le veți arăta calea spre Mine. 

57 Spune-le că în ziua de odihnă spiritul tău intră în sanctuarul Meu pentru a Mă slăvi. Timp de șase 

zile te dedici îndatoririlor și înclinațiilor tale omenești, apoi te odihnești o zi și dedici câteva momente de 

contemplare și adorație Domnului tău. 

58 Acolo mă veți găsi așteptându-vă, așteptând mereu rugăciunea voastră, care este limbajul în care 

îmi vorbiți despre grijile voastre, despre dragostea voastră sau îmi mulțumiți. 

59 ați intrat în sanctuarul Meu format de mulțimile dornice să asculte Cuvântul Meu divin. Adevărat 

vă spun că v-am copleșit cu un potop de învățături. Acest Cuvânt va deveni o sămânță fertilă în spiritul 

vostru, pentru ca voi să vă transformați în lucrătorii mei. 

60 Voi veniți cu inimi recunoscătoare, pentru că înainte de a vă spune că trebuie să răspândiți 

caritatea activă, v-am acordat un miracol, redându-vă fie sănătatea, fie pacea, fie un alt bun pierdut. 

61 Astăzi, în recunoștința voastră, îmi spuneți: "Stăpâne, ce pot face pentru a răsplăti atâta iubire?". 

Apoi vă arăt "câmpurile" vaste pentru ca voi să le curățați de urzici și bolovani și să semănați semințele 

iubirii, ale păcii și ale milei. 

62 Înainte de a vă trimite, vă umplu de putere și de credință, astfel încât să nu ezitați și să nu vă 

pierdeți curajul în luptă. De multe ori vei vedea grâul tău răsărind și crescând printre ciulini și spini, și 

acolo îl vei îngriji până la vremea secerișului, și atunci vei despărți grâul de neghină. 

63 Cu cât te costă mai multă suferință să cultivi câmpurile, cu atât mai mare va fi dragostea ta pentru 

ele și satisfacția ta atunci când le vei vedea înflorind. 

64 În adevăr vă spun: Acest grâu spiritual pe care îl cultivați sub îndrumarea Mea va fi o pâine de 

viață veșnică pentru urmașii voștri dincolo de a șaptea generație. 

65 Nu obosiți să Mă ascultați, ucenici, voi care sunteți uniți în bucurie. Eu vorbesc spiritului tău prin 

aceste buze necurate ale oamenilor prin care Mă manifest. Dar vă spun cu adevărat: Cuvântul meu nu 

este pătat de această impuritate, ci ajunge curat la spiritul vostru. 

66 Studiați învățătura Mea, ca să înțelegeți ce sunt câmpul, sămânța, apa și uneltele câmpului și ca 

să știți care este modul perfect de a pregăti, semăna, uda și îngriji pământul. 

67 Fermierul care lucrează în acest fel va ști să distingă fructele bune de cele rele. 

68 Vedeți câți, crezând că pot semăna deja, au pornit la drum și, în loc de grâu, au semănat sămânță 

străină care, când s-a copt, le-a dat spini. 

69 Vreau ca muncitorul din Era a treia să fie la locul lui. Din acest motiv, trimit chemarea către marile 

mulțimi, pentru ca din ele să plece cei care trebuie să Mă urmeze în acest timp. 

70 Astfel, treptat, pe măsură ce vă dau o lecție după alta, se apropie momentul în care vă veți asuma 

pe deplin sarcina. 

71 În peregrinările dumneavoastră veți întâlni câmpuri care au fost semănate în alte vremuri și care 

așteaptă doar să fie irigate și îngrijite. Acestea sunt spiritele în care se află acea sămânță de credință pe 

care au primit-o încă de pe vremea profeților și a apostolilor mei. 

72 Unii poartă sămânța Primei Ere, alții pe cea a Primei și a celei de-a doua Ere, iar voi veți pune în ei 

sămânța pe care v-am dat-o în această a Treia Eră, deoarece voi posedați sămânța celei de-a Treia Ere, 

motiv pentru care vă numesc Trinitarieni. 

73 Aceasta este viața și munca care vă așteaptă. De ce vă temeți de luptă, când Eu vă dau totul? De 

ce văd lacrimi în ochii unora dintre lucrătorii Mei, când partea cea mai grea a luptei nu a început încă? 
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Vreau să credeți că sunt aproape de voi, că darurile voastre spirituale sunt o realitate, că vă voi acorda 

tot ceea ce îmi veți cere în momentele de încercare, în momentele critice pentru desăvârșirea voastră 

spirituală. Nu mai vreau să te văd cu inima slabă. 

74 Cei mai mulți vin, uitând de duhul lor, să ceară pâine, vindecare sau lucrare pentru trup, și în toți 

fac o minune, pentru că și aceștia vor fi mărturii care vor aprinde credința și speranța în inimile fraților 

voștri mâine. 

Dar nu-mi cereți atât de puțin. Ceea ce ți se pare atât de mult pentru tine se va sfârși în curând. 

Cereți-Mi mai degrabă beneficii veșnice, bunuri spirituale. Vă voi da apoi ceea ce aparține lumii ca un 

adaos. 

75 Am mai mult să vă dau decât puteți să-mi cereți. Prin urmare, nu vă resemnați cu atât de puțin. 

76 Pot transforma inimile în izvoare de caritate inepuizabilă, pot umple mintea de inspirație și buzele 

de cuvânt. Vă pot da darul vindecării și autoritatea de a dizolva întunericul și de a învinge răul. 

77 Oricine aspiră la așa ceva va experimenta cum ies din el puterile care se aflau inconștient în 

spiritul său. Cine își va închide ușile în fața celui care bate la ușă, deși are daruri atât de mari? Ce drumuri 

pot părea accidentate și lungi pentru cel care se bucură de puterea Mea? Ce vreme ar putea să i se pară 

nemiloasă pentru el, când poate avea putere chiar și asupra elementelor? 

78 O, discipoli, cea mai înaltă sarcină a voastră va fi activitatea de iubire! De multe ori o veți face în 

secret, fără să vă lăudați, fără ca mâna stângă să știe ce a făcut mâna dreaptă. Dar vor exista ocazii în 

care activitatea voastră de iubire va fi văzută de semenii voștri, pentru ca ei să învețe să participe la ea. 

79 Nu fiți neliniștiți de recompensă! Eu sunt Tatăl care răsplătește cu dreptate faptele copiilor Săi, 

fără a uita niciuna. 

80 V-am spus că dacă veți da un pahar de apă cu dragoste adevărată, nu va rămâne nerăsplătit. 

81 Ferice de cei care îmi spun când ajung la Mine: "Doamne, nu aștept nimic ca răsplată pentru 

faptele mele; existența și faptul că știu că sunt copilul Tău îmi sunt suficiente și deja spiritul meu este plin 

de fericire". 

Îți spun eu: Vii plângând pentru că ți-ai pierdut calea, sănătatea și cheile de la locul de muncă. Numai 

atunci vă veți aminti de Tatăl vostru ceresc. 

82 Ei bine, iată-mă aici, printre voi. Sunteți alături de Maestru, iar motivul pentru care ați venit aici 

nu are nicio importanță. 

83 Ascultați învățăturile Mele! Unele sunt destinate ucenicilor, dar sunt și altele destinate 

"pruncilor". 

84 Nu vă fie rușine să vă aflați printre frații și surorile care sunt avansați în învățăturile Mele și de 

care căutați să vă ascundeți ignoranța. Au venit la fel ca tine. 

85 Voi, cei care veniți aici, încetul cu încetul, învățați lecția divină pentru a avea ceva de oferit celor 

care vin după voi. 

86 Nimeni nu este surprins că Mi-am căutat noii mei discipoli printre zgură, reînnoindu-i cu Cuvântul 

meu pentru a-i trimite mai târziu în umanitate cu un mesaj de reînnoire, de viață și de lumină pentru 

frații lor. 

87 Sub păcatele, imperfecțiunile și necurățiile acestui popor, lumina Duhului Meu s-a revelat în acest 

timp. Astfel am venit luptând să cuceresc aceste întunericuri până când voi aduce lumina să strălucească. 

88 Binecuvântați sunt toți cei care au închis ochii în fața unei imperfecțiuni umane atât de mari și s-

au ridicat deasupra unei mizerii atât de mari, care au știut să găsească prezența mea în noua mea 

manifestare. 

89 Acești oameni needucați și păcătoși vor fi lustruiți și purificați din ce în ce mai mult, pentru că 

este sarcina lor să lase ca lucrarea Mea spirituală să fie dezvăluită cu o mai mare perfecțiune din 

generație în generație. 

90 Nu mai fiți cine ați fost ieri. Părăsiți cultele învechite, obiceiurile proaste și luptați pentru 

îmbunătățirea spiritului vostru. 

91 V-am surprins chiar în momentul anunțat de Iisus și de profeți ca fiind noua mea venire. 
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Acum, când promisiunea Mea se împlinește, vedeți păcatul la cea mai mare înălțime a depravării, 

vedeți ambiția și ura umană manifestându-se în războaie, ca urmare a întunericului care învăluie spiritul 

oamenilor în acest moment. 

92 Dar iată că, atunci când întunericul era cel mai impenetrabil, o rază divină a coborât pentru a-l 

sfâșia și, devenind un cuvânt omenesc, pentru a le spune oamenilor: "Iubiți-vă unii pe alții". 

93 Vegheați și rugați-vă și nu vă judecați singuri, ca să nu fiu nevoit să vă spun din nou: "Cine dintre 

voi este fără de păcat să arunce primul piatra". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 5  
1 Acesta este un moment de bucurie pentru Spiritul divin, deoarece poporul lui Israel s-a adunat în 

fața chivotului Noului Legământ. 

2 Am venit din nou să vă las urma mea și voi ați urmat-o. Te-am hrănit și te-am împodobit cu harul 

Meu. 

3 Aceasta este o zi pe care Ilie a pregătit-o și a așteptat-o cu nerăbdare; a sosit momentul în care 

spiritul său se bucură. Ilie cel curat își arată oile, pentru că în prealabil le-a scăldat în izvorul harului, care 

este pocăință, înnoire și înălțare. Numărul celor pe care Mi-i arată astăzi Păstorul este mic, este abia la 

început în formarea poporului Meu, dar vreau ca "cei dintâi" să fie uniți, pentru ca ei să fie un bun 

exemplu pentru "cei din urmă". 

4 Nu vreau să vii la Mine cu capul plecat și plin de rușine ca fiul risipitor. Vreau ca voi să priviți casa 

Tatălui vostru ca pe propria voastră casă. 

5 Clopoțelul sună, ora a sosit, mulțimea se apropie. Oile adormite se vor trezi pentru că Ilie se 

apropie pentru a pregăti spiritul copiilor, al tinerilor și al adulților, pentru a primi lumina Cuvântului Meu 

și pentru a-i pregăti pentru unirea cu Spiritul Meu. 

6 Mulțimile au ascultat chemarea Mea și au venit să dorească Cuvântul Meu, ceea ce pentru ei este 

ca și cum ar fi ajuns în Țara Făgăduinței. Nerăbdători să audă glasul Meu, care este pace și mângâiere, ei 

vin pentru că necazurile, temerile și durerile le îngreunează drumul. Ei sunt cei care aduc cereri în loc de 

jertfă. Unii îmi prezintă bolile lor, alții șomajul lor, iar alții sărăcia și lacrimile. Le voi da toate darurile 

suplimentare și îi voi face să înțeleagă că spiritul vine înaintea trupului. Astăzi ei sunt încă micii mei copii, 

dar, ca urmare a acestor beneficii, mă vor urma până când se vor transforma în cele din urmă în discipoli 

ai mei. 

7 Vă dau puterea Mea pentru ca voi să nu vă lăsați înfrânți de ispitele care vă vor pândi pe această 

cale. Vreau să domnească între voi dragostea, bunăvoința și armonia. Este voința Mea ca omenirea să 

Mă caute cu spiritul ei în această perioadă a celei de-a șasea peceți. 

8 Vreau să te ridic la Mine. Dacă în Era a doua am devenit om și mi-am dat viața pentru voi, acum, 

când comunic prin intermediul minții umane, vă voi dărui Ființa mea divină. Dar nu vă voi lăsa să dormiți 

în împlinirea voastră în timp ce Eu port crucea în spate. Vă voi instrui să purtați pe umerii voștri partea 

care aparține fiecăruia. Calea va fi recunoscută de tine, este marcată cu urme de sânge și sacrificii. Dacă 

îți dorești o cărare plină de flori și de plăceri, ea nu te va duce în vârful muntelui, unde călătoria vieții tale 

își va găsi încununarea glorioasă. 

9 V-am numit "poporul marian" pentru că știți să o iubiți și să o recunoașteți pe Maica Divină și 

veniți la ea ca un copil care cere tandrețe sau ca un păcătos care caută mijlocire. 

10 Prezența Mariei în lume este o dovadă a iubirii Mele pentru omenire. Puritatea ei este un miracol 

ceresc care ți s-a revelat. De la Mine a coborât pe pământ pentru a deveni femeie și pentru ca în 

pântecele ei să germineze sămânța divină, trupul lui Iisus prin care va vorbi "Cuvântul". În acest timp 

prezent, ea se dezvăluie din nou. 

11 Iubirea Mariei va fi pentru tine ca o arcă cerească. Vă veți aduna în jurul ei așa cum se adună 

copiii în jurul mamei lor. Ascultați-i cuvântul ei dulce și nu lăsați-o să vă găsească inimile împietrite; 

intrați în voi înșivă și simțiți pocăință pentru ca lumina ei să vă pătrundă și să-i simțiți tandrețea. Când 

veți fi astfel pregătiți, jurați în fața Dumnezeului vostru, în fața Mariei și a lui Ilie că veți forma un singur 

trup și o singură voință; jurați în fața chivotului Noului Legământ că veți lupta neobosit pentru a 

dezrădăcina din inimile voastre egoismul, ura și fanatismul. Vă spun cu adevărat, dacă vă îndepliniți 

promisiunea, timpul de purificare pe care îl trăiți în durere va trece. 

12 Poporul meu, dacă până și pietrele simt judecata Cuvântului meu, cum să nu o simțiți și voi? Dacă 

pământul se cutremură și apele sunt mișcate de glasul Meu, cum să nu se cutremure și spiritul tău, care 

este cea mai înaltă creatură a creației? 
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13 Maestrul va veni neobosit să vă învețe și să vă comunice bunătatea Sa prin cele mai frumoase 

învățături. 

14 Încercați să discerneți semnificația inerentă a chivotului Noului Legământ, pentru că se apropie 

timpul bătăliei. Dacă Isus a spus de pe cruce: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac", iar voi ați fost iertați 

pentru ignoranța voastră, astăzi voința mea este ca voi să contemplați lumina mea pentru a nu mai 

încălca legea. 

15 Se apropie timpul când cei pe care îi numiți străini vor veni în căutarea Cuvântului Meu și când 

noile generații vor crește cu o mai mare spiritualitate. În curând veți vedea printre voi oameni de diferite 

culori și limbi, care mă vor asculta cu dragoste și se vor transforma în discipoli ai mei, căci Cuvântul meu 

va trebui să răsune până la marginile pământului. Apoi, după ce vor fi fost învățați, se vor întoarce în 

țările lor de origine și vor duce acest mesaj cu ei. 

16 ucenici, voi care ascultați cu răbdare Cuvântul Meu pentru că spiritul vostru a reușit să se înalțe: 

acolo unde ați intrat spiritual este sanctuarul, templul Duhului Sfânt. V-ați pregătit în umilință, vă 

considerați frați și surori, vă iubiți în Divinitatea Mea și ați obținut acest har. 

17 Fiți apostoli ai acestei Cauze pentru a lucra pentru restaurarea a tot ceea ce am stabilit și voi ați 

profanat. Nu fiți slabi, pentru că oricine are semnul divin va fi invincibil. Dacă doriți să păstrați acest har 

pentru totdeauna, nu vă abateți pe căile noroiului. Nu mai intrați în pădurile întunecate, căci altfel 

Păstorul divin vă va găsi plângându-vă ca niște oi rătăcite. 

18 Lucrați cu toții la construcția acestui sanctuar, căci niciun merit nu va rămâne necunoscut în fața 

Mea. Cuvântul meu vă va învăța, conștiința voastră vă va ghida, iar intuiția voastră vă va spune în ce 

moment și în ce loc trebuie să dați expresie Cuvântului meu și să faceți binele. 

19 Căutați "câmpurile" pe care să le semănați și cultivați-le prin îndepărtarea bolovanilor. Fă fertile 

câmpurile sterpe, căci aștept roade mari de la lucrarea ta. Astfel, va fi bucurie atât la cel care dăruiește, 

cât și la cel care primește. Vă numesc soldații Mei și vă binecuvântez. 

20 Trâmbița ținută de îngerul celui de-al șaselea sigiliu a fost auzită, iar jurământul vostru, pe care l-

ați făcut în mod spiritual în fața Mea, rămâne scris în Cartea Vieții. 

21 Lucrați, pentru că răsplata vă așteaptă atunci când vă veți termina munca. 

22 Voi sunteți lucrătorii care au primit sămânța Mea în cele Trei Timpuri. Dar sunteți și voi cei care 

au căzut în letargie când și-au văzut câmpurile aurite de grâu și care permit viermilor să roadă rădăcina 

plantelor, făcând surde roadele lor. 

23 Amintește-ți de luptele tale din primele vremuri, de infidelitățile tale, de căderile tale. Acesta este 

motivul pentru care vă găsesc împrăștiați și slăbiți în acest moment. Amintiți-vă că v-am anunțat că voi 

veni din nou să vă adun din nou; și iată că sunt aici. În calitate de Maestru, nu am venit să mă uit la petele 

sau la insultele voastre. Am venit să vă iert, să vă consacrez și să vă dau din nou înțelepciunea mea. 

24 Acesta este noul legământ pe care îl încheiați cu Divinitatea Mea. Această revelație este chivotul 

Noului Legământ. Dacă vrei să-ți urmezi drumul fără să te mai rătăcești vreodată, du-te și mângâie-i pe 

cei îndurerați, "unge-i" pe cei bolnavi*, salvează-i pe cei pierduți, călăuzește-i pe cei orbi și dă hrană celui 

care flămânzește după dreptate, înțelegere și pace. Faceți loc celor bolnavi trupește sau sufletește, lăsați-

i să vină la Mine și le voi da balsamul vindecător; dar nu le voi spune că păcatul lor este cauza durerii lor. 
* Înseamnă nu numai aplicarea unui remediu, ci în primul rând impunerea mâinilor cu rugăciune. 

25 Când voi veni la cortul săracilor, voi veni și la locuința celor puternici. Adevărat vă spun că în 

amândouă am întâlnit dușmănie fratricidă, iar în aceste câmpuri voi semăna sămânța păcii. 

26 Vă dau această instrucțiune, care include legea și dreptatea, pentru ca, urmându-l pe Maestrul 

vostru, să aduceți pacea acolo unde există dușmănie și caritatea acolo unde domnește egoismul. În viața 

fraților voștri, fiți ca niște stele care le luminează calea. 

27 Nu falsificați niciodată învățăturile Mele. Prezentați Lucrarea Mea ca pe o carte care conține doar 

puritate și, când vă veți fi terminat călătoria, vă voi primi. Nu voi privi la petele din spiritul vostru și vă voi 

da Sărutul Meu Divin, care va fi cea mai mare recompensă când veți ajunge în Țara Făgăduinței. Căci v-
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am dat în vremea aceasta un pumn de sămânță, ca să învățați să semănați în câmpuri fertile și să o 

înmulțițiți acolo. 

28 Eu v-am învățat să nu culegeți roadele înainte de vreme, ci să le lăsați pe plantă până se vor 

coace. 

29 Nici nu știți câte secole au trecut până când ați fost chemați din nou de Mine și ați devenit 

lucrători în câmpurile Mele. Ai rătăcit pe străzile lumii până când dragostea Mea te-a căutat din marea 

mulțime. 

30 Astăzi te-am împodobit și te-am făcut să-ți cunoști moștenirea. 

31 Nimeni nu-și dorește să fie din nou ca fiul risipitor, pentru că fiecare întoarcere va fi mai 

dureroasă. 

32 Nu permiteți ca egoismul să intre din nou în inima voastră și să păstrați această moștenire doar 

pentru voi înșivă. 

33 Nu trăiți despărțiți spiritual și uniți doar în aparență, pentru că puteți înșela oamenii, dar pe Mine 

nu Mă puteți minți. 

34 Dacă știți să vă rugați, nu vă veți rătăci, pentru că, pe lângă Ilie, Păstorul spiritual, care are grijă de 

voi și vă călăuzește, mai sunt și frații voștri, cei pe care vi i-am pus înaintea voastră pe pământ pentru a 

vă sfătui și corecta. 

35 Luptați pentru unificarea tuturor comunităților și pentru ca aceasta să fie stindardul păcii, al 

unității și al bunăvoinței. Niciodată nu vor exista arme fratricide în mâinile voastre. Armele pe care vi le-

am dat sunt făcute din dragoste. 

36 Învățați în prezent cum să-i "ungeți" pe cei bolnavi și cum să-i înviați pe cei morți la viața harului. 

Treptat, învățați și voi să luptați și să răspândiți învățătura Mea; dar sunt unii care, chiar și pe această 

cale, continuă să caute bogății, splendoare exterioară și onoruri, pentru că nu știu cu câtă durere se 

curăță aceste pete. 

37 Cât de mare este darul încredințat Mediatorului Cuvântului! Ce curent de înțelepciune, de iubire 

și de mângâiere curge prin mintea și pe buzele lui! El este "mijlocitor" între Dumnezeu și oameni, pentru 

ca aceștia să Mă audă. Vanitatea sau mândria nu trebuie să se cuibărească în ei, căci dacă ar fi așa, ar 

cădea în ispită. Exemplul lor trebuie să fie cel al blândeții, al simplității și al ajutorului, pentru ca ei să se 

bucure de plinătatea inspirației divine. Cu toate acestea, vor exista printre ei unii care se simt regi, își 

caută servitori și se înconjoară de lingușitori. Dar vor putea oamenii să le creadă? Vor fi ei capabili să 

învie "morții" la viața harului și să dea mângâiere inimilor îndurerate? - Nu, ei vor provoca doar 

batjocură, care nu va fi pentru ei, ci pentru învățătura Mea. 

38 Sarcina ta este să înveți. Dar dacă nu învățați de la Mine, ce puteți învăța? 

39 Eu vă iubesc pe toți în mod egal: atât pe cel care Mă iubește și respectă cu sârguință Legea Mea, 

cât și pe cel care o denaturează sau o încalcă. Pe cei din urmă îi voi chinui, îi voi corecta și în cele din 

urmă vor fi lucrătorii Mei buni. 

40 Te voi ajuta să împlinești jurământul pe care l-ai făcut în fața chivotului Noului Legământ, și 

aceasta se va întâmpla atunci când îți vei fi terminat sarcina pe care ai adus-o cu tine în lume. 

41 Mă fac mereu simțită în tine, astfel încât să trăiești cu vigilență, iar mintea și inima ta să rămână 

mereu receptive la instrucțiunile spirituale. 

42 Mulțimile se vor apropia în funcție de trecerea timpului, iar privirea celor "din urmă" va deveni 

din ce în ce mai pătrunzătoare pentru a judeca natura Cuvântului Meu și echiparea voastră. 

43 Purificați-vă! Fără înnoire nu poți da roade bune. Lumina Duhului Meu Sfânt este în conștiința 

voastră, pentru ca faptele voastre să fie mărturia Adevărului Meu. 

44 Folosiți anii, secolele, veacurile pentru a vă apropia de Mine. 

45 Vă spun acest lucru pentru că vă văd indiferenți față de învățătura mea; pe de altă parte, când 

simțiți că se apropie moartea, plângeți pentru că vreți să împliniți și să recuperați timpul pierdut. 

46 Nu vă fie teamă să urcați pe munte. Știi că te aștept pe înălțimile sale. 
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47 Am urcat pe Calvar în Isus, știind că pe vârful Crucii Mă aștepta Crucea, și am rămas curajos; nu 

uitați această învățătură a Mea! 

48 Te folosesc pentru a Mă dezvălui umanității; prin gura ta, Eu spun Cuvântul Meu ceresc. Dar dacă 

oamenii se vor îndoi de ea când o vor auzi, nu va fi din cauza conținutului ei, ci din cauza imperfecțiunilor 

voastre. 

49 Vă învăț, prin intermediul rugăciunii și al gândirii, să vă transportați în spirit în orice loc unde 

doriți să trimiteți ajutor. De asemenea, trebuie să mergeți fizic pentru a aduce învățătura Mea în diferite 

zone. 

50 Trebuie să Mă folosesc de întreaga ta ființă. 

51 Pentru a forma acest popor, a trebuit să înmoi inimile de piatră în spatele cărora vă ascundeți 

spiritul, și Cuvântul Meu de iubire a fost cel care v-a cucerit. Mai târziu v-am dat arme - acestea sunt 

învățăturile Mele - pentru ca în lupta voastră să depășiți obstacolele, și v-am făcut să înțelegeți că este 

necesar să practicați învățătura Mea în puritate și să predați Legea Mea neschimbată, astfel încât să vă 

puteți numi copii ai lui Israel. 

52 Ceea ce Mă întrebi și ceea ce Îmi răspunzi se întâmplă în tăcere, în adâncul inimii tale. Au trecut 

anii în care am permis fiecăruia dintre discipolii Mei să se ridice fizic în fața fraților lor pentru a discuta 

Cuvântul Meu și a răspunde la întrebările Mele. 

53 Cum poți permite timpului să șteargă amintirile și să ia Cuvântul Meu din memoria ta. 

54 Învățătura mea te netezește ca o daltă fină, așa cum te pregătește viața cu vicisitudinile și 

încercările ei. 

55 În momentele amare și dificile ale vieții voastre, consolați-vă cu gândul că legea Mea înțeleaptă și 

perfectă judecă totul. 

56 Eu am fost în durerea voastră pentru ca voi să Mă căutați prin ea. V-am chinuit cu sărăcia ca să 

învățați să cereți, să fiți umili și să-i înțelegeți pe ceilalți. 

57 Chiar v-am refuzat pâinea cea de toate zilele pentru a vă arăta că oricine rămâne încrezător este 

asemenea păsărilor care nu se îngrijorează pentru ziua de mâine; ele văd răsăritul zorilor ca pe un simbol 

al prezenței Mele și, la trezire, primul lucru pe care îl fac este să trimită trilurile lor ca rugăciune de 

mulțumire și ca dovadă a încrederii lor. 

58 M-am făcut simțită în cei mai iubiți dintre voi pentru a vă testa, pentru ca spiritul să devină 

puternic și cu această forță să-și poată susține trupul în marile încercări ale acestei vieți. 

59 Mare este nevolnicia umanității și fiecare om poartă o piatră în inima sa; dar la toți voi veni cu 

mângâierea spirituală a Cuvântului Meu. 

60 Printre imensele mulțimi există din belșug cei care nu s-ar cutremura dacă l-ar vedea pe Isus 

bătut în cuie pe lemn și sângerând din nou până la moarte. Ei sunt și mai puțin mișcați de strigătele de 

durere și de râurile de sânge care izbucnesc din vecinii lor în aceste ore de încercare pentru umanitate. 

61 Nimic nu-i mai atinge pe oameni. Ei văd totul cu superficialitate și nu se gândesc la nimic. 

62 Este necesar ca lumina Cuvântului Meu să ajungă la spirite, pentru ca ele să se trezească la 

adevăr, la iubire și la milă. Atunci vor înțelege care este cauza atâtor suferințe. 

63 Trebuie să înțelegeți cu toții că am pregătit un loc pentru fiecare dintre voi în veșnicie și că acest 

loc nu este în această lume. 

64 Îndepliniți o poruncă a Tatălui pe calea vieții voastre, cea care spune: "Creșteți și vă înmulțiți". Dar 

acum este timpul ca spiritul tău să se pregătească pentru întoarcerea la Mine. 

65 Multe învățături vă voi da și le voi lăsa scrise în acest moment, pentru că în curând nu Mă veți mai 

auzi sub această formă. După aceea, vă veți echipa și lumina mea va ajunge direct în spiritul vostru. 

Acesta va fi momentul în care veți porni la drum ca adevărați ucenici ai Duhului Sfânt. 

66 Ați crezut că darul profeției, al cuvântului și al inspirației a fost apanajul celor drepți și al sfinților; 

în acest timp v-am îndepărtat această eroare, spunându-le pariașilor: Și voi puteți fi profeții mei, emisarii 

mei și discipolii mei. 
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67 Când omenirea vă disprețuiește din cauza sărăciei voastre materiale, eu vă invit la masa mea 

pentru ca voi să vă simțiți iubiți de mine. - Cu ce veți răsplăti dragostea pe care o am pentru voi, poporul 

Meu? Cu credincioșia ta sau cu ingratitudinea? 

68 Nu vă mulțumiți cu primul succes, ci căutați să obțineți din ce în ce mai mult, pentru că eu aștept 

trenul echipat pentru a-i trimite în lumea largă cu această veste bună. 

69 Îți este teamă să îți lași tatăl, soția sau copiii în urmă? Sunteți îngrijorați că lăsați pe pământ ceea 

ce vă aparține? Oricine vrea să fie discipolul Meu trebuie să-și amintească de apostolii Mei din Era a Doua 

și apoi să-i ia ca exemplu. 

70 Ferice de cel pe care moartea trupească îl surprinde în vestirea învățăturii Mele, căci lumina din 

duhul lui va fi foarte mare. 

71 Fiți întotdeauna pregătiți, pentru că acest ceas nu este cunoscut nici măcar de îngeri. 

72 Această carte divină, care este Cuvântul Meu, va desăvârși spiritele. În fața lui nu va fi nici bătrân, 

nici adult, nici copil, ci doar discipoli. 

73 Citiți această carte și înțelegeți-o, pentru că vă va da mari lecții. Voi sunteți cei care nu ați obosit 

să ascultați Cuvântul Meu, pe care vi l-am dat prin mijlocirea celor pe care i-am numit "privighetori". 

74 De câte ori v-ați simțit slăbiți pe drumul vostru și, prin simpla amintire a câtorva dintre cuvintele 

Mele, v-ați recăpătat puterea. 

75 Astăzi, când vă confruntați cu o încercare, căutați contactul direct cu Divinitatea Mea prin 

intermediul rugăciunii spirituale și luptați în voi înșivă pentru a vă limpezi mintea, astfel încât să puteți 

primi harul pe care îl implorați de la Tatăl. 

76 Ceea ce Îmi mărturisești Mie, numai Eu știu. Iar confidentul pe care îl aveți în Mine nu vă va face 

niciodată cunoscute fărădelegile și cu atât mai puțin vă va acuza. Vă învăț din nou să iertați. 

77 Luați vizitele ca pe niște lecții și folosiți învățăturile Mele. Timpul trece repede. Cei care au venit 

aici când erau copii sunt acum tineri; cei care au început acest curs în tinerețe au ajuns la maturitate, iar 

cei care l-au început la vârsta mijlocie s-au transformat în bătrâni. 

78 Oricine a fost capabil să se adune în sine pentru a asculta Cuvântul Meu, l-a absorbit. Dar oricine, 

în timp ce asculta, și-a lăsat gândurile să se rătăcească la lucruri care nu țin de lucrarea Mea, duhul lui a 

rămas fără învățătură și inima lui a rămas goală când a plecat. 

79 Înțelegeți că v-am chemat nu numai pentru a vă face har, ci și pentru a vă asuma în acest fel, 

împreună cu Maestrul vostru și cu frații și surorile voastre, obligația de a transmite ceva din multul pe 

care l-ați primit. 

80 Nu vă voi lăsa să cunoașteți lucrarea Mea cât timp sunteți spurcați. Ce ai putea da fraților tăi în 

acest fel? 

81 Pregătiți-vă, pentru că împreună va trebui să protejați ceea ce v-am încredințat. Nu simțiți 

recunoștință față de Tatăl vostru care, în calitate de judecător suprem, vă oferă posibilitatea de a vă 

spăla petele prin practicarea iubirii în loc să o faceți prin durere? 

82 Dacă numiți asta pocăință, vă spun că este singura pocăință pe care o accept de la voi. Va veni o zi 

în care respingerea inutilului și a răului pentru a face ceea ce este bun și permis, în loc de un sacrificiu, va 

fi o adevărată plăcere pentru tine, nu numai din punct de vedere spiritual, ci și uman. 

83 Sunt în curs de asfaltare a drumurilor, astfel încât emisarii Mei să poată călători pe ele spre 

diferitele provincii și națiuni. 

84 Cuvântul meu din această perioadă a dat roade în ultimii ani, deoarece locurile de întâlnire s-au 

înmulțit și mulțimile au crescut. 

85 Te simți prea stânjenit pentru a aborda executarea unei misiuni atât de delicate. Dar în adevăr vă 

spun că nenumăratele mele învățături și inspirații vor pune pe buzele voastre darul Cuvântului. Cu toate 

acestea, pentru ca voi să obțineți împlinirea acestei promisiuni, este necesar să aveți încredere în Mine și 

în voi înșivă. Cel care are această încredere și împlinește legea Mea, să nu se laude cu darurile sale, căci 

altfel cuvântul său va fi lipsit de esențialul. 
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86 De ce a ajuns Cuvântul Meu la inimile oamenilor de toate felurile? - Datorită umilinței, purității și 

simplității sale. 

87 Poporul Meu, învățați-i pe copii să se roage pentru umanitate; rugăciunea lor inocentă și pură va 

pluti până la Mine ca parfumul florilor și va ajunge și la inimile care suferă. 

88 Pregătește-i pe copii, arată-le cum să stăpânească ambuscadele, apoi mâine vor fi cu un pas 

înaintea ta. Pentru că nu ați fi atât de timizi să vorbiți despre această lucrare dacă ați înțelege Cuvântul 

Meu, dacă ați recunoaște deja esența fiecăruia dintre gândurile care iau formă prin intermediul diferiților 

mediatori de cuvânt prin care Mă fac cunoscut și dacă ați ști cât valorează fiecare dintre învățăturile 

Mele. Te-ai simți capabil să ajungi pe un câmp de luptă pentru ca acei oameni să poată auzi conținutul 

uneia dintre învățăturile Mele. 

89 Adevărat vă spun că îi veți vedea plângând, unii de remușcare, iar alții plini de speranță. De ce 

rămâi uneori atât de neatins? - O, inimi tari, voi care v-ați obișnuit cu mângâierea Cuvântului Meu! Ați 

adormit, mulțumiți că ați obținut pacea și mângâierea, fără să vă gândiți că sunt mulți care nu au nici 

măcar o fărâmă din această pâine pe care o risipiți. 

90 Nu v-ați bucura la vederea efectului pe care cuvântul de mângâiere al Maestrului l-ar produce în 

multe inimi. 

91 O, copilași! Când vei crește în sfârșit în spirit? Când vei fi gata să stăpânești slăbiciunile corpului 

tău? Eu sunt cel care traversează deșertul, proclamând Cuvântul meu divin și căutându-i pe cei rătăciți. 

Dar vreau ca oamenii să învețe să transmită ceea ce primesc de la Mine. De aceea, vă spun, poporul Meu, 

să vă pregătiți să răspândiți caritatea și să faceți ca aceste învățături să ajungă până la marginile 

pământului. Lucrați pentru a le face să ajungă la toate națiunile, căutând oameni pe diferite căi. 

92 Aceasta este cea mai bună apă pe care o puteți oferi celor însetați de iubire și adevăr. 

93 Încă nu v-ați pus la treabă, pentru că ascundeți comorile spirituale pe care vi le-am încredințat, în 

timp ce oamenii din alte națiuni pier pentru că nu au putut primi acest mesaj. Sunt mulțimi de oameni 

care umblă fără direcție, rătăcitori care nu au apă și lumină. 

94 Dacă nu porniți la drum, poporul Meu, la ce vă vor servi cunoștințele voastre? Ce lucru util și bun 

intenționezi să faci pentru viața ta viitoare, cea care te așteaptă în lumea spirituală? 

95 Aveți milă de voi înșivă! Nimeni nu știe când va veni momentul în care spiritul său se va despărți 

de materie. Nimeni nu știe dacă a doua zi ochii lui se vor mai deschide la lumină. Voi toți aparțineți 

unicului Proprietar al tuturor lucrurilor create și nu știți când veți fi chemați. 

96 Gândiți-vă că nici măcar părul de pe capul vostru nu vă aparține, nici țărâna pe care o călcați, că 

nici voi înșivă nu vă aparțineți, că nu aveți nevoie de bunuri pieritoare, căci nici măcar împărăția voastră 

nu este din lumea aceasta. 

97 Spiritualizați-vă și veți poseda totul cu dreptate și cu măsură atâta timp cât veți avea nevoie de el. 

Atunci, când va veni momentul renunțării la această viață, vă veți ridica plini de lumină pentru a lua în 

posesie ceea ce vă aparține în cealaltă lume. 

98 Întreaga mea lucrare spirituală de-a lungul veacurilor a avut ca scop stabilirea unui regat de 

fericire și lumină pentru toți copiii mei în eternitate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 6  
1 Ferice de voi care ascultați învățătura Maestrului, căci învățătura mea este sămânța pe care o veți 

transmite generațiilor viitoare. Tu ești fiul întâi născut care, prin exemplul său, pregătește calea pentru 

frații și surorile sale mai mici. 

2 Acesta este cel de-al treilea timp în care Spiritul Meu divin se revarsă peste toată făptura și peste 

orice duh, ca împlinire a profeției pe care v-am dat-o, că orice ochi Mă va privi. 

3 În adevăr vă spun: dacă vă conectați cu Divinitatea Mea de la spirit la spirit, Mă veți vedea, pentru 

că Eu vă dezvolt vederea spirituală. 

4 Voi sunteți moștenitorii Împărăției Mele. Tatăl ți-a dat roadele pomului vieții pentru ca tu să fii 

mulțumit și mai târziu să cultivi sămânța lui. 

5 Domnul a deținut pământurile și le-a dat copiilor Săi, care sunteți voi, numindu-vă "lucrători pe 

moșia Lui". 

6 Cei care și-au înțeles sarcina și au știut cum să lucreze câmpurile s-au împrospătat și îmi arată 

mulțumirea lor; cei care și-au imaginat cărarea împodobită cu flori parfumate și au crezut că pomul nu 

are nevoie de îngrijire și atenție pentru a da roade, se arată astăzi epuizați. Ei au găsit atât de multă 

mizerie, păcat și durere în călătoria lor prin viață, încât s-au simțit incapabili să ușureze crucea fraților lor. 

De îndată ce au început munca de o zi, s-au simțit epuizați. S-au dedicat sarcinii de a vindeca bolnavii și 

au devenit ei înșiși bolnavi. 

7 Dar totuși Maestrul este printre discipolii Săi pentru a le da noi învățături și pentru a-i ajuta să se 

ridice. Eu vă spun: Cereți-Mi și vă voi da, căci Eu sunt Tatăl vostru. 

8 Învățătura mea plină de iubire și răbdare vă va transforma în oi blânde care urmează de bunăvoie 

vocea păstorului lor. 

9 Nu uitați că la Chivotul Noului Legământ ați jurat să împliniți poruncile Legii Mele. 

10 Da, discipoli, sarcina voastră este aceea de pace și de unire; va trebui să reconstruiți Templul 

Meu, pentru că prin voi am Cuvântul Meu, profețiile și poruncile Mele de lăsat moștenire umanității. 

11 Și eu vă spun: De ce îndrăznești să acționezi împotriva voinței mele sau să o denaturezi, când tu 

ești moștenitorul Tatălui? Nu credeți că, procedând astfel, vă creșteți povara ispășirii? - Iată motivul 

bolilor și al loviturilor de soartă! 

12 Dacă te-am făcut "primul", nu deveni "ultimul". Ia-ți locul și păstrează acest har până la sfârșitul 

drumului. 

13 Nu vă dezbinați, formați o singură familie, doar așa puteți fi puternici. 

14 Nu vă mândriți, amintiți-vă că terenurile voastre sunt mici și că sămânța voastră este încă 

limitată. Fiți mereu umili și veți fi mari înaintea Tatălui. 

15 Cei care au fost slabi ieri vor fi cei puternici mâine, acel mâine pe care ar trebui să îl așteptați cu 

nerăbdare, care va fi ca zorii unei noi zile al cărei soare vă va lumina spiritul. Atunci veți fi ajutoare unii 

pentru alții pentru a vă ajuta să duceți povara crucii. 

16 Nu considerați lucrarea Mea ca pe o povară și nu spuneți că împlinirea frumoasei sarcini de a iubi 

pe Tatăl și pe semenii voștri este dificilă pentru spiritul vostru. Ceea ce este cu adevărat greu este crucea 

răutății tale și a altora, pentru care trebuie să plângi, să sângerezi și chiar să mori. Ingratitudinea, lipsa de 

înțelegere, egoismul și calomnia se vor așeza asupra ta ca o povară dacă le dai adăpost. 

17 Pentru omul fără stăpân, împlinirea legii Mele poate părea grea și dificilă, pentru că este perfectă 

și nu favorizează nici răutatea, nici minciuna. Pentru cel ascultător, însă, legea este apărarea, sprijinul și 

salvarea sa. 

18 Vă avertizez de toate și vă pregătesc pentru ca voi să știți cum să răspândiți învățăturile Mele cu 

sinceritate adevărată. 

19 Îi luminez pe Purtătorii Mei de Voce, astfel încât Raza Mea, transformată într-un Cuvânt uman, 

dar plină de esență cerească, coboară asupra lor pentru a hrăni, purifica și vindeca mulțimea. În curând, 
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numărul purtătorilor Mei de voce va crește; bărbați și femei vor vorbi pe larg și prin intermediul lor vă voi 

dezvălui mari învățături. 

20 Eu vă vorbesc și vă veghez. Nu dormiți ca ucenicii din a doua epocă, în timp ce Isus se ruga în 

grădina de măslini, căci altfel dușmanii vă vor surprinde. 

21 Rugați-vă împreună cu Maestrul vostru, pentru ca rugăciunea voastră să vă dea curaj și să nu 

disperați la semnalele de alarmă. 

22 Unii se îndoiesc de prezența Mea chiar și atunci când primesc manifestarea Mea prin intermediul 

intelectului lor. Aceasta pentru că, judecându-și viața, cuvintele și chiar gândurile, se consideră nevrednic 

și impur și crede că prezența Mea în el este imposibilă. Adevărat vă spun că toți sunt necurați și păcătoși 

prin care Mă comunic; dar văd efortul lor perseverent de a se face din ce în ce mai demni de a transmite 

Cuvântul Meu Divin, iar puterea și lumina Mea sunt cu ei. 

23 Acest popor, care în prezent ar trebui să arate ca un om în plină tinerețe, a venit ca un bătrân în 

prezența Tatălui Său. Ea vine obosită spiritual de lungul său pelerinaj, încovoiată de greutatea poverii 

sale, ofilită și dezamăgită. Dar, pentru a-l ajuta pe drumul său, am deschis o carte, Cartea Vieții, în care va 

descoperi secretul păcii veșnice, al tinereții veșnice, al sănătății și al bucuriei. 

24 Pe pământurile Mele vă veți recăpăta puterea pe care ați pierdut-o, o, muncitorii Mei! 

25 Cuvântul Meu vă sfătuiește mereu bunătatea și virtutea: să nu vorbiți de rău pe semenii voștri și 

astfel să-i dezonorați; să nu-i priviți cu dispreț pe cei care suferă de boli pe care le numiți contagioase; să 

nu favorizați războaiele; să nu aveți ocupații rușinoase care distrug moravurile și favorizează viciile; să nu 

blestemați nimic creat, să nu luați nimic străin fără permisiunea proprietarului și să nu răspândiți 

superstițiile. Să vizitați pe cei bolnavi, să iertați pe cei care vă jignesc, să ocrotiți virtutea și să fiți exemple 

bune; să Mă iubiți pe Mine și pe semenii voștri, căci în aceste două porunci se rezumă întreaga lege. 

26 Învățați lecția Mea și predați-o prin acțiunile voastre. Dacă nu învățați, cum veți propovădui 

învățătura Mea? Și dacă nu simțiți ceea ce ați învățat, cum veți învăța ca niște buni apostoli? 

27 Spuneți-mi, oameni buni: Ce ați cercetat cu adevărat temeinic și ați pus în practică până acum? 

Cuvântul Meu este clar și simplu, dar voi nu ați înțeles încă cum să-l interpretați. Dar eu vă luminez și vă 

îndrum pe calea luminii. Nu părăsiți această cale și nici nu vă întoarceți, dar nici nu vă grăbiți prea tare. 

28 Din iubire pentru voi am venit să vă învăț și doresc ca voi să veniți la Mine și, asemenea îngerilor, 

să înălțați cântecul vostru: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pe pământ pace oamenilor de 

bunăvoință". 

29 De asemenea, vreau să aud de la tine un cuvânt de pocăință, mărturisirea ta sinceră, să te mângâi 

și să te sfătuiesc ca un părinte și să-ți fiu cel mai bun prieten. 

30 Astăzi nu știți încă tot ceea ce vă voi dezvălui în această perioadă. Te voi învăța pas cu pas. 

Învățătura mea, care este cunoscută doar de o parte a umanității, își va dezvălui splendoarea la 

momentul potrivit. 

31 Nu i-am chemat pe savanți sau pe filosofi să își folosească intelectul. Eu i-am ales pe cei umili 

pentru a-i face purtătorii de cuvânt ai Cuvântului Meu, prin intermediul căruia Duhul Meu vă dă această 

vestire, iar El se bucură când vede că mă recunoașteți. 

32 Izvorul iubirii mele este debordant: mă vei primi? Eu sunt în esența Cuvântului Meu. Uniți-vă 

cântecul vostru cu cel al îngerilor și lăudați-Mă. Tot ceea ce îmi cereți în beneficiul progresului vostru 

spiritual, vă voi acorda. 

33 ascultați Cuvântul Tatălui, privirea mea pătrunde în inimile voastre și în unele văd duritatea 

stâncii și răceala marmurei; dar eu fac să izvorască apă din stânci, iar iubirea și tandrețea mea vă vor da 

căldura de care are nevoie spiritul vostru. 

34 Eu ți-am format corpul din materie și ți-am dat suflarea mea divină. V-am înzestrat cu o conștiință 

pentru ca voi să trăiți în cunoașterea Ființei Mele și, din când în când, v-am dat învățături pline de 

înțelepciune care vă înalță spiritul. În cea de-a doua eră am semănat în voi sămânța mea de iubire și 

astăzi vin să o cultiv. La sfârșitul timpului veți fi cu toții cu Mine, așa cum Eu am fost cu voi. 
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35 V-am "netezit" pe parcurs, pentru că doresc să fiți puri și virtuoși, pentru ca voi să deveniți 

discipolii mei buni. 

36 Trăiți cu vigilență și cu rugăciune și orice suferință va fi suportabilă; nu veți cădea în ispită și veți 

simți că - aproape de voi - Duhul Meu ca Tată vă protejează. Fiți puternici în încercări. Amintiți-vă că, în 

timpul celui de-al doilea veac, când Iisus a primit paharul amărăciunii și a prevăzut durerea care îl 

aștepta, a spus: "Dacă este cu putință, ia de la Mine paharul acesta; dar nu voia Mea, ci a Ta să se facă". 

Voi, care suferiți și îndurați pe pământ, nu vreți să faceți ca El? Nu Îl veți urma? 

37 De ce oare astăzi, când vă vorbesc ca Spirit al Mângâietorului, vă temeți mai puțin decât atunci 

când v-am vorbit ca Judecător în prima oară și ca Maestru în a doua oară, deși v-am vorbit ca același 

Spirit în cele trei dăți? Poate pentru că vă vorbesc cu blândețe? 

38 V-am învățat în cea de-a doua eră și astăzi vă ofer aceeași hrană a Cuvântului meu, pentru că 

sunteți discipolii mei și vreau să vă hrăniți cu mine. Înviați la viața harului și folosiți-vă de acest timp 

prezent în care vă învăț. Mai târziu, după ce veți primi tot ceea ce am pregătit pentru voi, vă voi cere 

socoteală de faptele voastre în acest timp și în toate timpurile. Pentru că atunci când am venit pe pământ 

să devin om, ați vorbit cu mine și ați primit învățăturile mele, așa cum faceți și astăzi. Dar, în timp ce unii 

dintre voi credeau, alții se îndoiau, și acel timp de har, acea oportunitate pentru progresul spiritului 

vostru a trecut. Dar Tatăl le dă copiilor Săi noi învățături și încercări pentru progresul lor spiritual; și în 

acest timp vă dau o altă învățătură pentru ca voi să priviți mai îndeaproape țara promisă. 

39 V-am vorbit prin mijlocirea diferiților purtători de cuvânt și, întrucât aceștia sunt imperfecți ca 

ființe umane, v-ați îndoit. Dar Eu vă spun cu adevărat că Mă folosesc de ei, căci îi cunosc și i-am pregătit 

de secole pentru a vi-i prezenta în acest moment ca interpreți ai Cuvântului Meu. 

40 Te-am căutat pentru că dragostea mea pentru tine este foarte mare. Pentru fiecare creatură am 

conceput un destin de ispășire în care se reflectă dreptatea iubitoare a Tatălui. În ciuda aberațiilor 

voastre, vă dezvălui misiunea voastră în rândul umanității, dar este necesar să reflectați bine și să vă 

dovediți demni de ea. Amintiți-vă că Eu Mă manifest față de voi nu numai prin cuvinte, ci și prin inspirație 

și revelație, prin vise și viziuni. 

41 Poporul Meu: Încă nu te-ai desăvârșit, dar vei fi cu Mine când te vei purifica prin meritele tale. 

Dacă astăzi te crezi ignorant, eu te voi lumina și vei vorbi oamenilor și îi vei uimi. Când veți fi pregătiți, 

dorința voastră va fi de a colabora cu Mine în lucrarea de mântuire a omenirii. 

42 Eu vă învăț adevărul și vă arăt calea pentru ca voi să vă pregătiți și să Mă imitați prin rugăciunile și 

faptele voastre, în amintirea exemplului Meu din Era a Doua. Toate acțiunile din viața voastră trebuie să 

conțină iubire și adevăr, astfel încât prin ele să-mi dați mărturie despre mine. Amintiți-vă că nu oricine 

rostește numele Meu mă iubește și nu oricine rostește numele Meu se închină la Mine. Numai cei care 

împlinesc Legea Mea dau mărturie despre Mine. 

43 Acum îți ofer o altă ocazie de a urca pe scara perfecțiunii tale; și știi care este secretul 

ascensiunii? - Iubire, sinceritate, puritate a inimii și fapte bune. De aceea v-am spus: "Curățați vasul pe 

dinăuntru și pe dinafară". Vegheați ca fecioarele înțelepte din parabola Mea; păstrați-vă lămpile aprinse; 

vorbiți cu convingere despre învățătura Mea și nu vă temeți și nu vă rușinați să fiți ucenicii Mei. Pentru 

că, dacă Mă negați astăzi, veți simți durere mâine, când vă veți convinge de adevărul Meu. 

44 Dacă nu mă recunoașteți după cuvântul meu, recunoașteți-mă după minunile pe care le-am făcut 

printre voi. Ceea ce ți-am promis prin mijlocirea Purtătorului de Voce, am îndeplinit pe calea vieții tale. 

De ce mulți neagă manifestările Mele ca Spirit Divin, deși voi trăiți în timpul Duhului Sfânt? 

45 Dacă Mi-ați cere o dovadă a acestor revelații, v-aș da-o. Dar dacă te-aș pune la încercare, ce ai 

face? - Te-ai simți slab și mic. 

46 Vreau să văd în voi credința mărturisită de bolnavii care au venit la Mine în a doua epocă: cea a 

paraliticului, a orbului și a femeii incurabile. Vreau să mă simt iubit ca Tată, dorit ca Doctor și ascultat ca 

Maestru. 
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47 De data aceasta nu am venit să fiu sacrificat ca în Era a doua. Spiritul Meu se va revărsa doar în 

lumină, în esență, asupra tuturor copiilor Mei, pentru a-i salva. Odată ce veți fi ajuns mai sus pe calea 

evoluției voastre, veți forma un singur Spirit de bine, de pace, pentru a mijloci pentru toți frații voștri. 

48 Unește-ți iubirea ta cu mijlocirea Mamei tale spirituale, căci sceptrul dreptății a ajuns deja foarte 

aproape de popor. 

49 Faceți fapte de iubire și dați fraților voștri ceea ce v-am dat eu vouă. 

50 Reflectați asupra cuvintelor Mele și simțiți-vă responsabili pentru sarcinile voastre. - De ce uitați 

uneori că am venit plin de iubire pentru a vă ierta greșelile și pentru a vă da ocazia de a începe o viață 

nouă? De ce cădeți în rutina zilnică, deși lucrez asupra voastră pentru ca voi să avansați pe calea 

dezvoltării pe care descoperiți noi și largi orizonturi și stimulente nesfârșite pentru spirit? 

51 Nu vă lăsați mișcați doar în momentul în care auziți Cuvântul Meu. Nu plângeți pentru 

fărădelegile voastre fără să vă simțiți profund și nu luați rezoluții false de a vă amenda pe care le veți 

încălca foarte curând. Veghează și fii tare, astfel încât să rămâi ferm în hotărârile tale, iar atunci când juri 

să te îndrepți, fă-o cu fermitate și apoi vino la Mine plin de bucurie să-mi spui: "Tată, am împlinit 

poruncile Tale, Te-am ascultat și am adus cinste numelui Tău". 

52 Acesta este momentul anunțat în care trebuia să vorbesc omenirii și vreau ca voi, în împlinirea 

profețiilor mele, să compilați volume de cărți cu acest cuvânt pe care vi l-am dat, iar mai târziu să faceți 

extrase și analize din ele și să le aduceți la cunoștința fraților voștri. Doriți să vă asumați această sarcină? 

Eu vă dau timp pentru a vă îndeplini sarcinile pe care vi le-am dat în Lucrarea Mea și în afara ei. Munca, 

pacea și bucuria vor fi în spiritul tău. Acționați fără să deveniți aroganți, fără să vă izolați într-un cerc de 

egoism. Fiți un sprijin și un exemplu pentru frații și surorile voastre materiale și spirituale. Misiunea 

voastră nu se limitează la a lucra pentru ființele încarnate, ci trebuie să îi ajutați și pe cei care nu mai sunt 

încarnați, aceste creaturi care au nevoie de iubire și de ajutor și la care foarte puțini se gândesc. Nu vă 

mulțumiți să credeți și să recunoașteți manifestarea mea în acest moment; este necesar să aplicați 

învățătura în care vă instruiesc. 

53 Nu permiteți copiilor să se abată de la calea cea bună din cauza lipsei de instruire. Gândiți-vă că 

mințile lor dezvoltate se pot poticni la pietrele de pe o cale greșită, chiar dacă au fost pregătiți să 

îndeplinească sarcini mărețe. 

54 O parabolă 

În mijlocul unei grădini înflorite se afla un bătrân venerabil care își privea munca cu bucurie. Un izvor, 

din care țâșnea apă limpede ca cristalul, uda grădina bine îngrijită. Bătrânul a vrut să-și împartă roadele 

cu alții și de aceea i-a invitat pe trecători să se bucure de bunurile sale. 

55 Un bolnav, un lepros, a venit la El. Bătrânul l-a privit cu dragoste, i-a urat bun venit și l-a întrebat 

ce dorește. Rătăcitorul i-a zis: "Nu te apropia de mine, căci sunt lepros. Dar bătrânul, fără să simtă 

dezgust, l-a determinat să intre, l-a adăpostit în casa lui și l-a hrănit fără să-l întrebe care este cauza răului 

său. Leprosul și-a curățat trupul sub îngrijirea bătrânului și i-a spus cu recunoștință: "Voi rămâne cu tine, 

căci m-ai făcut sănătos. Vă voi ajuta să vă cultivați câmpurile". 

56 Ulterior, o femeie a venit în acel loc cu disperarea scrisă pe față, iar bătrânul a întrebat-o: "Ce 

este în neregulă cu tine?". Iar ea a răspuns, plângând: "Nu pot să-mi ascund pasul greșit. Mi-am rupt 

căsnicia și am fost alungată din casa mea; copiii mei mici sunt abandonați." Bătrânul i-a spus: "Nu mai 

comite adulter, iubește-ți și onorează-ți soțul și, în timp ce te întorci la casa ta, bea din această apă 

cristalină și purifică-te". Dar femeia a răspuns: "Nu mă pot întoarce, dar lasă ca chemarea ta să ajungă și 

la mine acasă și voi rămâne în slujba ta". 

57 Zilele au trecut, iar micuții care rămăseseră singuri îl căutau pe bătrânul cel bun, pentru că știau 

că el împarte binefaceri, iar el i-a întrebat: "Ce căutați?". Ei au răspuns: "Am rămas singuri acasă, părinții 

noștri ne-au părăsit și am venit la tine în căutare de pâine și adăpost, știind că le vom găsi la tine". 

Bătrânul le-a spus: "Intrați, părinții voștri sunt cu mine, odihniți-vă și uniți-vă cu ei". 
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58 Toți cei din acea companie binecuvântată și-au recăpătat pacea, iertarea și reconcilierea au 

domnit și s-au întors la viața de zi cu zi. Tatăl reînnoit, curățat de lepră, și-a adăpostit din nou soția sub 

acoperișul său și a dat căldură copiilor săi. Ea, pocăită și curată, era un pântece pentru soț și un leagăn 

pentru copiii lor. Micuții, care crezuseră că și-au pierdut părinții pentru totdeauna, i-au mulțumit 

bătrânului pentru că i-a redat și a făcut posibilă refacerea casei lor.  

(sfârșitul parabolei) 

59 În realitate, vă spun: Dacă Mă căutați în cele mai mari dificultăți, veți găsi întotdeauna soluția 

pentru ele. 

60 Eu sunt bătrânul din parabolă. Vino la mine. Eu nu îndepărtez pe nimeni, ci mă folosesc de 

încercările voastre pentru a vă purifica și pentru a vă aduce mai aproape de Mine. Veniți cu toții, 

recâștigați pacea și sănătatea. Bea din izvorul cristalin și devii sănătos. Căci eu sunt Cartea Vieții și v-am 

prezentat o altă pagină pentru ca voi să o studiați și să vă întăriți în învățătura mea. Vrei să continui pe 

această cale? - Învățați Legea Mea și împliniți fiecare dintre poruncile Mele. Nu-i provoca Tatălui tău 

amărăciune, nu Mă face să sufăr. Amintește-ți că jertfa Mea este continuă; prin îndoiala și lipsa ta de 

înțelegere, Mă răstignești în fiecare clipă. 

61 Vouă, bărbaților, v-am acordat o moștenire, o moștenire, o femeie pe care v-am încredințat-o 

pentru a o iubi și a o îngriji. Și totuși, tovarășul tău a venit la Mine și s-a plâns și a plâns în fața Mea din 

cauza lipsei tale de înțelegere. V-am spus că sunteți puternici, că ați fost creați după chipul și asemănarea 

Mea. Totuși, nu ți-am spus să umilești femeia și să o faci sclava ta. Te-am făcut puternic ca să Mă 

reprezinți în casa ta: puternic în virtute, în talent, și ți-am dat femeia ca o completare în viața ta 

pământească, ca o tovarășă, pentru ca în iubirea reciprocă să găsești puterea de a face față încercărilor și 

sorții schimbătoare. 

62 Astăzi vă chem în Împărăția mea pentru a vă salva; dar trebuie să munciți și să câștigați merite 

pentru a urca mai sus pe calea de lumină pe care v-am trasat-o. Vă aștept cu nerăbdare; veniți și veți fi 

primiți ca niște copii ascultători, și va fi o sărbătoare în ceruri. 

63 De ce simți oboseală în spiritul tău, deși Eu îți dau putere în fiecare clipă? Nu vă îndepărtați de 

Mine, chiar dacă există oboseală sau răceală pe care umanitatea a lăsat-o în voi. Eu sunt Învierea și Viața; 

dacă vă încredeți în Mine, vă veți recăpăta puterea și bucuria. Dacă aveți nevoie de sprijin, sprijiniți-vă pe 

Ilie, Păstorul vostru, și el vă va oferi sprijin. Dacă tânjești după mângâiere și tandrețe, refugiază-te în 

Maria, Mama ta cerească, și simte-i mângâierea și puterea ei vindecătoare. Înțelegeți-i dragostea; ea vă 

simte durerea și vă este alături în suferință. Cât de mare este suferința ei când vă rătăciți și umblați ca 

niște orbi după ce ați văzut această lumină. 

64 Durerea a inundat inima umanității. Astăzi se împlinește profeția care spune: "Părinții își vor 

renega fiii și fiii pe părinții lor. Între frați se vor mărturisi și se vor urî unii pe alții." Vedeți, de asemenea, 

cum căminele sunt locuri de discordie și ceartă. Dar eu vă rețin pe această cale și vă spun să aruncați 

armele de distrugere și să nu vă ucideți unii pe alții, să fugiți de haos, să veniți la mine și să mă urmați în 

lucrarea de restaurare. 

65 Vă întreb: Nu ați primit voi mângâiere și putere în Cuvântul Meu? Nu ați fost profund mișcați în 

prezența Mea? - Da, ucenici, dacă "carnea" nu mărturisește, spiritul Mă recunoaște, Îmi mulțumește și 

descoperă esența iubirii Mele în fundul acestui Cuvânt. Nu v-am promis Eu, în Era a Doua, că Mă voi 

întoarce ca Spirit al Adevărului? Vedeți cum am îndeplinit tot ceea ce v-am oferit. 

66 Studiați, ucenicilor, pentru a-i învăța pe cei care vor veni după voi. Filozofii și oamenii de știință te 

vor căuta și eu le voi vorbi prin intermediul medierii tale, dovedindu-le încă o dată că m-am folosit de cei 

săraci și simpli. Ridicați-vă, lucrători, și semănați câmpurile pe care vi le-am pregătit, căci în curând voi 

veni ca administrator și judecător să vă cer recolta semințelor pe care vi le-am dat. 

67 Vă îmbrac cu harul meu pentru ca voi să deveniți stăpâni umili ai fraților voștri și să-i vindecați pe 

cei bolnavi. Primiți-i pe cei care vin aici în căutare de lumină și fiți lumină pentru toți. Consiliați și 

convertiți păcătoșii, dar nu vă lăudați că sunteți ucenicii Mei. Dacă simțiți durerea fraților voștri și știți 
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cum să-i mângâiați, dacă iubiți cu adevărat și ajutați cu abnegație, fără să o faceți cunoscut, atunci vă 

puteți numi discipolii mei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 7  
1 Celor care nu înțeleg încă manifestarea Mea, le spun: Acest om prin care Mă manifest este un om 

ca voi, iar acest scaun pe care îl vedeți în colțul sălii de adunare, pe care se odihnește purtătorul de 

cuvânt al Cuvântului Meu, nu este tronul Domnului. 

2 Tronul pe care îl caut cu tine este inima ta, și în ea mă voi așeza dacă știe să mi se închine fără 

idolatrie sau fanatism. 

3 Sunteți atât de slabi și atât de înclinați spre idolatrie încât, fără să vă dați seama, Mă venerați în 

trupurile prin care comunic și priviți aceste locuri ca și cum ar fi sacre. Dar când nu Mă veți mai avea în 

această formă, veți înțelege că aceste guri de comunicare nu au fost cele mai sublime mijloace de 

manifestare a Mea. Atunci când raza divină, în loc să coboare asupra minții umane, se va instala în spiritul 

vostru pregătit corespunzător, atunci veți fi atins cu adevărat uniunea perfectă; pentru că în aceasta nu 

va exista nici o eroare, nici obscuritate care să se amestece cu lumina Maestrului vostru. 

4 Omul a fost destinat din eternitate să se unească cu Spiritul Meu sub mai multe forme, iar 

aceasta, pe care o aveți acum prin intermediul minții umane, este una dintre ele. 

5 Dacă găsiți imperfecțiune în acest cuvânt, atribuiți-o minții prin care Mă comunic, ținând cont de 

faptul că i-am ales pe acești purtători de cuvânt dintre cei simpli, ignoranți și needucați, astfel încât 

proclamarea Mea prin ei să vă uimească. Cu toate acestea, dacă pătrundeți înțelesul profund al 

învățăturii Mele, nu deveniți judecători ai purtătorilor Mei de cuvânt, căci numai Eu sunt responsabil de 

judecarea lor, Care le vorbesc în fiecare clipă prin conștiință. De aceea, nu măsurați cu rigla voastră, căci 

cu această rigla veți fi măsurați. 

6 Cei care au fost chemați să fie lucrătorii mei simt că inimile lor îi îndeamnă să mă asculte și să 

continue să intre în aceste locuri de rugăciune și de caritate activă. 

7 Celor care bănuiesc că fac parte dintre cei aleși ai acestei Ere a Treia și celor care se află deja în 

rândurile lucrătorilor Mei, le spun: Păstrați Poruncile Mele, meditați la îndemnurile Mele și obțineți 

claritate asupra cuvintelor Mele, astfel încât să puteți fi soldați puternici care nu vor fi învinși de încercări. 

8 Trebuie să știți cu toții că, odată cu sfârșitul anului 1950, voi înceta să vă vorbesc sub această 

formă și că este necesar ca acest lucru să se întâmple pentru ca voi să Mă puteți simți în plinătatea 

voastră, în timp ce Îmi oferiți adorația perfectă, din spirit în spirit. 

9 Prin aceste învățături pe care vi le dau, vă aduc mai aproape de momentul pe care vi-l anunț, 

pentru ca voi să înțelegeți treptat schimbarea care va avea loc în voi după 1950. 

10 În acel moment trebuie să fiți puternici și pregătiți dacă vreți să vă supuneți voinței Mele și să 

progresați în dezvoltarea voastră spirituală. 

11 Trebuie să fiți vigilenți, căci tentația vă va asalta în fiecare clipă pentru a-i tenta pe unii să 

continue la nesfârșit o etapă de dezvoltare al cărei sfârșit a fost indicat de Mine, iar alții să spună, din 

lipsă de pregătire și ca urmare a unei vanități excesive, că aud Cuvântul Meu Divin în spiritual. Dar deja 

astăzi vă avertizez și vreau să știți că atunci nu vorbesc cu cuvinte omenești, ci cu inspirații, cu idei și 

gânduri. 

12 Pentru a vă da învățăturile Mele cu cuvinte omenești, M-am comunicat prin intermediul minții 

omenești; dar în unirea spiritului cu spiritul, nici voi nu Îmi veți vorbi, nici Tatăl vostru nu vă va vorbi cu 

cuvinte materiale. 

13 Dacă nu vă pregătiți, voci neclare vor ajunge la urechile voastre și vă vor deruta, iar mai târziu îi 

veți deruta și pe frații voștri. Vă fac să fiți vigilenți pentru ca, odată ce aceste proclamații s-au încheiat, să 

nu încercați să le primiți din nou, pentru că nu vor fi spirite de lumină care se vor face cunoscute, ci ființe 

confuze care vor să distrugă ceea ce ați construit înainte. 

14 Pe de altă parte, cel care știe să se pregătească, cel care, în loc să vrea să exceleze, caută să fie 

util, cel care, în loc să grăbească evenimentele, așteaptă cu răbdare, va auzi clar învățătura Mea, care va 

ajunge la spiritul său prin darurile care sunt în el, care sunt cele de inspirație, intuiție, previziune, prin 

rugăciune, viziune spirituală și vise profetice. 
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15 Eu vă pregătesc, poporul Meu, ca să nu profanați Legea Mea prin ignoranță. Vă deschid ochii la 

lumina adevărului, pentru ca voi să înțelegeți imensa responsabilitate care se află asupra voastră și, în 

același timp, să înțelegeți cât de delicată este sarcina pe care v-am încredințat-o în cadrul acestei Lucrări. 

16 Vreau ca ascultarea voastră să vă facă vrednici de protecția mea și să nu vă expuneți cu erorile 

voastre, cu lipsa voastră de înțelegere și cu neascultarea la pericolul că justiția oamenilor este cea care vă 

oprește pașii pe pământ. 

17 Vă spun cu adevărat că cine nu împlinește Legea Mea care există în conștiința sa nu va veni la 

Mine; dar vă mai spun că ar fi trist dacă ați fi făcut mari eforturi pentru a semăna, iar când vine vremea 

recoltei, ați fi dezamăgiți de recolta voastră, pentru că v-ați da seama că toate acțiunile voastre au fost 

pentru trup și nimic nu a vizat perfecțiunea spiritului vostru. 

18 Poporul Meu, nu plângeți când Mă auziți vorbind astfel; nu vă gândiți că sunt nedrept când vă cer 

ceva și nu puneți aceste cuvinte pe seama inimii împietrite a purtătorului de cuvânt. Știu că am motive să 

vă avertizez și să vă mențin vigilenți. 

19 Te voi lăsa în mijlocul omenirii pentru a salva pe mulți care umblă în întuneric, pentru că nu pot 

vedea lumina adevărului. Dar credeți voi că un orb poate conduce alți orbi, dacă voi nu dobândiți 

echipamentul pe care trebuie să-l aveți pentru a fi vrednici să vă numiți ucenicii mei? 

20 În adevăr, vă spun că poate vorbi despre virtute doar cel care a exercitat-o în felul său și este 

capabil să o simtă. 

21 Vegheați și rugați-vă, poporul meu, pentru ca simțul responsabilității să se trezească în voi și să 

auziți vocea conștiinței la fiecare pas; pentru ca voi să simțiți că ați intrat în timpul de lumină, când 

spiritul vostru trebuie să se trezească și să fie atent la poruncile mele. Generațiile viitoare vă vor 

considera norocoși când vor afla că ați fost aleși pentru a forma zidurile de temelie ale unei noi 

umanități, pentru a fi vestitorii învățăturii Mele din Era a Treia. 

22 Ați simțit cu toții durerea în acest timp și inima voastră, atinsă pe corzile ei cele mai sensibile, s-a 

întors la Mine după ce durerea s-a potolit și s-a hotărât să Mă urmeze. Un singur cuvânt al Meu a fost 

suficient pentru a vă face să înțelegeți că Eu sunt cel care vă vorbește sub această formă. Foamea de 

tandrețe și de iubire pe care Mi-ai arătat-o s-a diminuat și tu nu mai dorești decât să păstrezi harul Meu. 

Dar mulți nu vor ști cum să interpreteze manifestările Mele pe care le ofer în prezent omenirii sub 

diferite forme, și nici nu vor înțelege Cuvântul Meu, iar această ignoranță va fi ca o bandă de protecție în 

fața ochilor lor, care îi împiedică să vadă adevărul Meu. 

23 Dacă vreți să Mă găsiți, căutați-Mă în tăcere, în umilința templului vostru interior, și acolo veți fi 

în comuniune cu Spiritul Meu, iar Eu mă voi simți iubit și adorat de voi. 

24 Nu vă faceți o imagine a Mea și nu căutați să Mă priviți în vreun obiect. Nu construiți cu 

ostentație locul de întâlnire pe care îl dedicați închinării Mele; oriunde vă aflați, vă puteți înălța spiritul. 

Dacă vreți să vă adunați, o simplă încăpere vă va fi suficientă pentru a vă aduna, iar dacă ați ridicat 

adevăratul sanctuar pentru Mine în inima voastră, îi veți învăța pe frații voștri să îl ridice și ei. 

25 Voi îmi arătați sărăcia voastră și îmi spuneți că nu aveți bunuri pe pământ; dar amintiți-vă că v-am 

dat pace, iubire, înălțare spirituală, care sunt o comoară mai mare. Fii cel puternic, înțeleptul Israel și, 

dacă te simți inspirat de Spiritul Meu, vorbește despre Mine fraților tăi, vindecă bolnavii, întărește-i pe 

cei slabi, protejează-i pe cei lipsiți de apărare; în aceste activități vei experimenta bogățiile care se 

odihnesc în spiritul tău și te vei simți fericit. 

26 "Ultimii" vor face mari pași înainte pe această cale, iar voi trebuie să le pregătiți drumul astăzi. 

Când va veni acel moment, mulțumiți-Mi și mărturisiți fraților voștri că Cuvântul Meu s-a împlinit. Nu 

opriți pe nimeni în progresul său spiritual, pentru că este voința Mea ca această umanitate să se dezvolte 

într-un timp scurt. 

27 Primesc împlinirea ta mare sau mică. Eu vă dau puterea Mea și vă mângâi în suferințele voastre; 

lacrimile voastre sunt cea mai bună irigare pe care o oferiți semințelor voastre. Așa cum o mamă este 

mistuită de durere și își varsă lacrimile în tăcere din cauza neînțelegerii copiilor ei, așa vei veghea și vei 
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suferi pentru cei pe care ți i-am lăsat în grija ta, ca să-ți pot spune: Binecuvântați sunt robii Mei. Fericiți 

sunt semănătorii de sămânță perfectă. 

28 Vă primesc, călătorilor. Vă primesc, semănătorilor. Vă îndepărtați treptat de obiceiurile inutile 

pentru a-L urma pe Domnul vostru, știind că răsplata luptei voastre nu este pe pământ. Vă abandonați 

vicisitudinilor vieții. Fiți binecuvântat. - Nu ați cerut de la Mine o mâncare delicioasă, ci v-ați mulțumit cu 

o bucată tare de pâine uscată. Fiți binecuvântați, căci ați dat dovadă că nu urmăriți un lucru pământesc, 

ci ați arătat că urmați tot mai mult calea lui Isus din Nazaret. 

29 Încercările nu v-au speriat, și în adevăr vă spun: Am pus o cruce pe fiecare dintre voi; toate 

durerile voastre, tot ceea ce v-au smuls oamenii, lipsurile voastre, suferința pe care o purtați cu toții și 

fiecare în inima voastră, aceasta este crucea voastră. Ați răbdat cu răbdare și blândețea voastră este 

vrednică de răsplată.  

30 Cel care caută doar ceea ce aparține lumii nu o păstrează cu Mine. Bunurile pământului le 

obțineți prin munca voastră materială, dar bunurile spiritului le obțineți numai prin pregătire și împlinire 

spirituală. 

31 Eu sunt Stăpânul vostru și vă spun: Din moment ce vă purtați deja crucea cu răbdare, nu o lăsați la 

jumătatea drumului. Cel care vrea să fie întreg își va duce crucea până la capătul călătoriei vieții. Cel care 

nu se supune își va face crucea și mai grea și i se va părea insuportabilă. 

32 Dacă vrei ca împlinirea ta în Doctrina Mea să fie meritorie, suportă-ți suferințele cu răbdare; iar în 

cazul celui care Îmi spune: "Stăpâne, nu port nicio cruce cu mine", văd că poartă doar povara lipsei de 

dăruire; dar nu aceasta este voința Mea. 

33 Ce ai să-mi arăți? Care este sămânța pe care ați cultivat-o? Care sunt câmpurile pe care le-ați 

cultivat și le-ați făcut roditoare prin împlinirea voastră? Timpul în care semințele sunt perfecte nu a venit 

încă, dar nu vă voi descuraja. Eu vă învăț pentru ca voi să puteți atinge cea mai mare înălțime. Nu uitați 

că, după cum ați semănat, așa va fi și recolta. Dacă grâul pe care îl semeni este surd, nu vei culege nimic. 

Dacă semeni puțin, vei culege puțin. De aceea, dedicați-vă semănatului și veți câștiga o recompensă 

pentru viitor. Fructele coapte vor fi în hambarul Meu. Vă las pe voi să cultivați cele "șapte spice de 

porumb". Voi cere rodul primului, rodul celui de-al doilea, și așa până la ultimul, și când toate vor fi de 

bun gust, recolta va fi perfectă. Dar ce sunt aceste spice de porumb despre care vă vorbesc, iubiți 

ucenici? - Acestea sunt cele șapte virtuți ale spiritului. 

34 Întăriți-vă! Balsamul a fost cu tine și Eu am dat lumina Mea spiritului tău. Oamenii vor veni să te 

caute, dar eu le voi da dovezi prin mijlocirea ta. Vai de cel care nu este pregătit, pentru că se vor îndoi de 

el și de Maestru. Vă fac puternici pentru momentul încercării, dar de ce vă mirați când vine? Nu a fost 

cuvântul Meu profetic? De aceea vă spun: Pregătiți-vă, poporul Meu, căci veți întâlni pe calea voastră 

lupul flămând, care vrea să vă ajungă în haine de oaie. Dar dacă sunteți vigilenți, îl veți demasca și îl veți 

învinge cu armele voastre de iubire. 

35 Oamenii vor căuta greșelile tale pentru a te corupe. La fel cum l-au cercetat pe Maestru în Era a 

doua, vor face același lucru cu voi. Dar eu vă trezesc, vă pregătesc și vă dau intuiție. 

36 În regiunile apropiate și îndepărtate veți transmite Cuvântul Meu. Voi echipa noi lucrători pentru 

ca pomul să nu rămână singur după 1950. 

37 Nu vă temeți de oameni, căci adevărat vă spun: Voi vorbi prin gura ta, voi mărturisi Cuvântul Meu 

prin tine, iar ecoul lui va ajunge până la marginile pământului, la cei mari, la cei mici, la conducători, la 

oamenii de știință și la teologi. 

38 Omenirea va vedea în voi mesagerii Duhului Sfânt. Vei transforma imperfecțiunea în perfecțiune. 

Cuvântul tău ar trebui să fie plin de iubire, plin de tandrețe, atunci bolnavii vor primi sănătate prin el, iar 

cel care s-a abătut de la cale se va pocăi de greșelile sale și se va întoarce la Mine. 

39 Astăzi sunteți discipolii mei, mâine vă veți transforma în maeștri pentru a da un bun exemplu 

omenirii. Vă voi vedea venind la Fântâna Iubirii și a Înțelepciunii, cu inima plină de bucurie, și vă voi 

spune: veniți și vă potoliți setea; apoi, după ce veți bea și vă veți înălța spre Mine, Mă veți vedea 

arătându-vă căile lumii, unde mulțimile însetate așteaptă venirea voastră. 
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40 Tatăl vă numește copii ai luminii și ai păcii, dar voi trebuie să justificați acest nume prin faptele 

voastre. Numai în acest fel veți putea vorbi despre Mine. Vai de cel care se umple de vanitate pentru că 

se simte copleșit de daruri, sau care permite egoismului să pună stăpânire pe inima lui, căci căderea lui 

nu va întârzia să vină și va fi foarte dureroasă. 

41 Roada pe care v-am dat-o pentru a o împărți cu frații și surorile voastre are o aromă pe care nu o 

puteți confunda și nici schimba, dacă nu vreți ca lucrarea voastră să fie nefolositoare. Nu este voia Mea 

ca voi să proclamați că Mă iubiți. Vreau ca prin faptele voastre să lăsați treptat o urmă de iubire, de milă 

și de credință. 

42 Ori de câte ori vă veți ridica și veți proclama că sunteți aleșii Mei, cei care sunt mai aproape de 

Mine și Mă slujesc mai bine, vă voi pune la încercare, așa cum am făcut cu apostolii Mei pe Marea 

Galileii. Atunci veți ști dacă Mă iubiți cu adevărat și dacă credința voastră este fermă. Cine vrea să Mă 

urmeze trebuie să fie umil. 

43 Ascultarea de Legea Mea înseamnă umilință în spiritul tău; cel care se supune este învăluit în 

harul Meu, în timp ce cel care umblă după propria voință, crezând că are moștenirea cu el, s-a lipsit în 

realitate de darurile sale. 

44 Zi după zi vă învăț, vă pregătesc pentru luptă, pentru că în curând nu vă voi mai vorbi sub această 

formă și este necesar să fiți puternici pentru a trece peste încercări. Rămâneți cu Mine, învățați să Mă 

purtați în inimile voastre și în orele de încercare Mă veți vedea făcând minuni prin mijlocirea voastră. 

45 Înțelegeți, cu toții, ceea ce am vrut să vă spun, ca să nu credeți că este imposibil să purtați în voi 

învățătura mea. 

46 Interpretează corect cuvintele Mele, astfel încât să poți face încă un pas pe calea perfecțiunii tale 

spirituale. 

47 Ați fi capabili să lăsați totul pentru a Mă urma, ca cei care M-au urmat îndeaproape în Epoca a 

doua? Sau veți încerca să îl imitați pe fiul risipitor din parabola Mea, care a părăsit casa tatălui său pentru 

a merge pe alte meleaguri și a risipi moștenirea pe care o primise? 

48 Tu rămâi gânditor și nu îndrăznești să-mi răspunzi; dar nu te teme, căci dacă te-am chemat, este 

pentru că știu că mă iubești și că mă vei urma până la capătul drumului. 

49 Dacă vă temeți de pierderea vieții voastre sau de suferința sacrificiilor de sânge, vă spun încă de 

astăzi că nu veți avea parte de aceste încercări în lupta voastră spirituală. Pământul a fost deja făcut fertil 

încă din a doua eră cu sângele Maestrului și al discipolilor săi. 

50 Meritul tău va fi acela de a îndeplini legea spirituală fără a-ți neglija îndatoririle față de viața 

materială. 

51 Nu cer aceeași renunțare de la toți și nici nu sunt toți capabili de același sacrificiu. În acele 

vremuri, discipolii mei trebuiau să se dedice în totalitate lucrării pe care le-o încredințasem și pentru 

aceasta era necesar să își părăsească părinții, copiii, soția și tot ce aveau în lume. Pe de altă parte, când 

am învățat mulțimile, le-am arătat că este esențial "să dai lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și 

Împăratului ceea ce este al Împăratului" pentru a împlini viața pe care Creatorul a dat-o. 

52 Acea umanitate era materializată și în același timp puțin dezvoltată; de aceea am spus mulțimilor: 

"Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu". 

53 Sunteți, de asemenea, o umanitate materialistă, dar în același timp evoluată, mai capabilă să 

oferiți spiritului vostru ceea ce are nevoie și vieții voastre umane ceea ce necesită. 

54 Voi nu sunteți nou-veniți la Doctrina Mea, căci dacă ați fi fost, v-aș fi dat Legea sculptată în piatră, 

așa cum am făcut în Prima Eră. Cu toate acestea, din moment ce vă vorbesc despre spiritualizare și vă 

dezvălui secretele care nu au fost arătate oamenilor în acele vremuri, este un semn că ați fost deja 

discipolii Mei în trecut. Vedeți, de aceea vă spun uneori că ei și voi sunteți la fel. 

55 O parabolă 

Într-un ținut îndepărtat, un tată trăia cu unul dintre fiii săi, pe care îl iubea foarte mult. 
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56 Fiul s-a îmbolnăvit, iar tatăl, văzând că viața lui este în pericol, l-a dus pe un deal unde se afla un 

bătrân care conducea destinele acelei țări, iar când a ajuns la picioarele lui, i-a vorbit astfel bătrânului: 

"Fiul meu este bolnav și cea mai mare dorință a mea este să se facă bine, căci dacă el ar muri, aș muri și 

eu de durere". 

57 "Fiul tău se va însănătoși și se va întoarce acasă plin de viață și putere", i-a răspuns bătrânul; și în 

timp ce rostea aceste cuvinte, l-a atins pe bolnav și acesta s-a însănătoșit. 

58 După ce s-a întors acasă, tatăl l-a văzut pe fiul său vioi și sănătos. Timpul a trecut și fiul acela s-a 

simțit puternic și a devenit încrezut; s-a rătăcit și a luat fructe otrăvitoare care i-au îmbolnăvit trupul și 

mintea. Și-a judecat greșit tatăl, iar în inima lui se ascundeau doar sentimente de ură și distrugere. 

59 Când tatăl său l-a văzut pierdut în acest abis al răutății, s-a dus la deal și i-a spus bătrânului: 

"Venerabile bătrân, fiul meu s-a rătăcit, ceea ce l-a dus în abis". 

60 "De ce plângi?", l-a întrebat bătrânul. 

61 "Plâng la vederea depravării fiului meu. Am sperat că spiritul lui va fi luat din această lume, dar 

acel moment nu vine și nu mai pot suporta răutatea lui." 

Bătrânul i-a răspuns: "Ai cerut să trăiască și a rămas în viață. Era timpul ca drumul vieții sale pe 
pământ să se încheie. Dar acum înțelegeți că trebuie să învățați să cereți cum trebuie și să vă supuneți 
voinței Mele."  

(sfârșitul parabolei) 
 
62 Iubitule Israel: Eu sunt întotdeauna drept în deciziile Mele. De ce vreți uneori să interveniți în 

sfaturile Mele înalte? Nu știți că cei care pleacă în lumea spirituală intră în viața adevărată? Nu vă 

opuneți lor, dimpotrivă, ajutați-i ca să plece cu acordul vostru și ca pasul lor din această lume în cealaltă 

să fie plin de calm și înțelegere spirituală. 

63 Căutați-mă ca Tată, cunoașteți iubirea mea, înțelepciunea și dreptatea mea; veniți la mine pe 

pașii rugăciunii, ai credinței și ai faptelor bune. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 8  
1 Lumina Duhului Meu Sfânt coboară peste voi, dar de ce Mă reprezentați sub forma unui 

porumbel? Aceste imagini și simboluri nu mai trebuie să fie venerate de noii mei discipoli. 

2 Înțelegeți învățătura Mea, oameni buni: în acea a doua eră, la botezul lui Isus, Duhul Meu Sfânt s-

a manifestat sub forma unui porumbel, pentru că această pasăre în zborul ei seamănă cu travaliul 

Duhului, albul ei vorbește despre puritate, iar în privirea sa blândă și blândă este o reflectare a inocenței. 

- Cum ar putea cineva să facă divinul inteligibil pentru acei oameni needucați dacă nu ar folosi figurile 

ființelor care le erau cunoscute în lume? 

3 Hristos, care vă vorbește în acest moment, a fost reprezentat de un miel, și chiar Ioan M-a văzut 

în acest fel în viziunea sa profetică. Toate acestea se datorează faptului că, dacă Mă căutați în fiecare 

dintre lucrările Mele, veți găsi întotdeauna o imagine a Autorului Vieții în toată creația. 

4 În revelația Mea prin Isus, v-am anunțat venirea Duhului Sfânt, iar oamenii au crezut că este 

vorba de o divinitate care, nerecunoscută de ei, era în Dumnezeu, fără să poată înțelege că, atunci când 

am vorbit despre Duhul Sfânt, vă vorbeam despre singurul Dumnezeu care pregătea momentul în care 

urma să se comunice spiritual oamenilor prin intermediul intelectului uman. 

5 Prin aceste învățături vă încredințez sabia luminii și a adevărului, pentru ca voi să puteți lupta cu 

ea în bătălia pe care v-am anunțat-o de atâtea ori; dar vă spun din nou că aceste arme pe care vi le 

încredințez constau în iubire și dreptate, în iertare și milă față de frații voștri. 

6 Au mai rămas doar câțiva ani pentru a vă oferi învățătura Mea sub această formă. Păstrați 

învățăturile Mele, pentru că la sfârșitul anului 1950 aceste manifestări se vor încheia și este necesar să 

deveniți puternici în umilință și ascultare pentru a putea supraviețui tuturor încercărilor. 

7 Nu vă gândiți că veți lupta doar pe tărâmul spiritual; nu, poporul Meu, bătălia viitoare va avea loc 

în toate tărâmurile, astfel încât ceea ce și-a pierdut calea să se întoarcă la ea, ceea ce a stat pe loc să 

înceapă să se dezvolte din nou, iar ceea ce s-a pătat să ajungă la purificare. 

8 Atunci veți vedea cum instituțiile umane însele sunt zdruncinate până în temelii, cum elementele 

naturii se pun în mișcare violentă, făcând ravagii și punând la încercare credința umanității. 

9 Toate acestea se vor întâmpla conform anului 1950 și, dacă veți rămâne credincioși acestei legi, 

veți supraviețui cu sănătate tuturor vicisitudinilor; dar dacă veți deveni neascultători, abătându-vă de la 

ceea ce v-am poruncit, vă spun încă de astăzi: veți fi la mila încercărilor și a elementelor dezlănțuite, iar 

acestea nu se vor mai supune poruncilor voastre. 

10 Nu vreau această durere pentru poporul Meu, pe care l-am învățat atâta timp; vreau pacea lor, 

pentru ca în orele de încercare să poată aduce un cuvânt de lumină și mângâiere celor chinuiți. 

11 Cine nu dorește să fie luminat de Duhul Sfânt în acest moment? 

12 Adevărat, adevărat, vă spun, dacă știți cum să vă pregătiți, manifestările pe care le veți vedea 

după 1950 vor fi mari. 

13 Când, în Era a doua, M-am făcut vizibil pentru ultima oară ucenicilor Mei printre nori, au fost triști 

când am dispărut din fața lor, pentru că s-au simțit abandonați în acel moment; dar apoi au auzit vocea 

îngerului mesager al Domnului care le-a spus: "Bărbați galileeni, ce căutați? Pe acest Isus, pe care L-ați 

văzut astăzi înălțându-se la ceruri, Îl veți vedea coborând la fel." 

14 Atunci au înțeles că atunci când Maestrul se va întoarce la oameni, o va face în mod spiritual. 

15 La câteva zile după răstignirea Mea, când ucenicii Mei erau adunați în jurul Mariei, le-am făcut să 

simtă prezența Mea, care a fost simbolizată prin viziunea spirituală a unui porumbel. În acel ceas 

binecuvântat nimeni nu îndrăznea să se miște și nici să scoată un cuvânt. Exista o adevărată extaz în 

contemplarea acelui chip spiritual, iar inimile băteau pline de putere și încredere, pentru că știau că 

Maestrul, care aparent plecase de lângă ei, va fi mereu prezent cu ei în spirit. 

16 Discipoli, reflectați profund la aceste învățături și lăsați harul meu să fie eficient în voi ca în acele 

vremuri. 



U 8 

58 

17 Astăzi am coborât la voi în lumină radiantă, așa cum le-am apărut discipolilor mei în Epoca a 

doua, când eram cu ei în spirit înainte de Înălțarea mea, pentru a-i întări și a-i elibera de consternarea lor 

datorată evenimentelor la care fuseseră martori. Vă apar în aceeași glorie pentru a vă spune: Sacrificiul 

meu se repetă în veșnicie, iar și iar învie din morți și îmi revărs Lumina asupra voastră pentru a începe 

munca de zi și a duce la îndeplinire tot ceea ce v-am învățat. 

18 Lucrați la voi înșivă pentru ca să vedeți coborând din împărăția mea bunurile spirituale pe care 

vreau să vi le acord. 

19 Banchetul este pregătit, mielul a fost sacrificat, iar mâncarea bogată este gata. Adunați-vă în jurul 

Meu, discipoli, și hrăniți-vă. Deschid Cartea Înțelepciunii pentru ca voi să puteți citi lecția care 

corespunde acestei zile. Veniți la Mine și luați mâncarea pe care v-o ofer, căci timpul de har pe care vi-l 

acord este scurt. 

20 De ce vă minunați de Cuvântul Meu, pe care vi-l dau prin intermediul unui purtător de cuvânt 

uman, de vreme ce în toate timpurile am folosit oameni pentru a vă vorbi și pentru a vă călăuzi? Când am 

venit la voi, în Era a doua, am devenit om, pentru ca voi să-mi urmați pașii la vederea Lucrărilor mele. M-

ați văzut cum M-am născut, cum am crescut, cum am luptat și cum am suferit. Era necesar ca omenirea 

să cunoască iubirea și puterea Mea, pentru ca exemplul Meu să fie de neșters în toți copiii Mei. De aceea, 

atunci când vă amintiți aceste evenimente, plângeți și aveți remușcări, pentru că nu am fost pe deplin 

cunoscut și iubit de omenire. Chiar acum, în Era a Treia, vă dau o altă instrucțiune care vă va explica 

activitatea mea trecută și vă va pregăti pentru noul timp în care veți trăi. 

21 Vreau ca mâine, când nu mă veți mai auzi sub această formă, să trăiți după exemplul meu și să 

rămâneți maeștri ai umanității. Cine vor fi cei care vor porni să salveze omenirea atunci când aceasta se 

află în mijlocul haosului? Cine Mă va reprezenta în cea de-a treia eră și va depune mărturie despre Mine? 

Cine vor fi cei care vor opri înaintarea elementelor de distrugere atunci când acestea se vor dezlănțui în 

lume? Cine îi va imita pe apostolii Mei și va răspândi învățătura Mea? - Pe voi vă pregătesc cu Cuvântul 

Meu, cu daruri de vindecare și de putere, pentru a fi doctori, mesageri și mângâietori, căci omenirea va 

plânge mult înainte și după plecarea Mea. Vremurile care vor veni vor oferi cele mai amare drojdii ale 

paharului, iar în acele zile Spiritul Meu va chema în fiecare minte vibrații care vor ilumina toate creaturile 

pentru a înlătura confuzia dominantă. În acele zile, suferința va uni toate spiritele, iar acestea vor căuta 

lumina și calea care duce la Mine. 

22 Veți urma voința Mea de a-i ghida pe cei care vin în căutarea Mea? - Spuneți-Mi că aceasta este 

intenția voastră și cereți-Mi ajutorul pentru a depăși toate obstacolele care vă stau în cale. Da, copiii mei, 

v-am spus că sunt gata să vă ajut, pentru că fără această putere nu ați putea face nimic. Voi sunteți slabi, 

săraci și ignoranți, dar eu vă fac moștenitori ai unui regat al adevăratei măreții și nimic nu voi păstra în 

vistieria mea secretă; tot ceea ce vă aparține ca și copii ai mei, vă voi da vouă și vă însărcinez să distribuiți 

această bogăție între frații și surorile voastre. 

23 Vă vorbesc de unire, de armonie și de înțelegere, pentru că vreau ca Casa lui Israel să fie un chivot 

al mântuirii, un izvor de pace și de mângâiere pentru toți cei care rătăcesc obosiți. Eu v-am numit 

puternici și așa veți fi prin puterea virtuților pe care le-am pus în voi. Amintește-ți că în toate luptele tale 

Eu merg înaintea ta și îți las semnul Meu. Înțelegeți că nu poate exista nici pace, nici bucurie în spiritul 

vostru atâta timp cât nu sunteți uniți. Vreau să vă văd liberi de orice suferință, pentru că deja sunteți 

aproape de sfârșitul ispășirii voastre, sunteți la porțile Țării Făgăduite, în care veți intra victorioși și 

mântuiți, pentru că aceasta este voința Mea. 

24 Nu vreau să deveniți fanatici prin Cuvântul Meu sau să dați formă unei noi idolatrii. Eu nu cer 

sacrificiul vieții voastre, nici să oferiți florile și roadele grădinilor voastre, pentru că ele sunt opera Mea și 

nu aveți niciun merit în a Mi le dărui. Nu este voia Mea ca voi să vă faceți chipuri cu mâinile voastre și 

apoi să vă închinați la ele, nici să construiți un al doilea Turn Babel, plin de deșertăciune și de mândrie. 

Ceea ce doresc de la voi ca un dar este un sanctuar care să ajungă până la Mine, format din faptele 

voastre de iubire, din rugăciunile și cuvintele care izvorăsc din inimile voastre și pe care le dăruiți în 

numele meu unor spirite flămânde de adevăr. Acesta este "serviciul" pe care vi-l cer. 
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25 Sunteți supuși legii evoluției, acesta este motivul reîncarnărilor voastre. Numai că spiritul Meu nu 

are nevoie să evolueze: Eu sunt neschimbător. 

26 Încă de la început v-am arătat scara pe care trebuie să urce spiritele pentru a ajunge la mine. 

Astăzi nu știi la ce nivel al ființei te afli, dar când îți vei da jos carapacea vei ști care este nivelul tău de 

dezvoltare. Nu vă opriți, pentru că ați fi un obstacol pentru cei care vin după voi. 

27 Fiți uniți în spirit, chiar dacă locuiți pe niveluri diferite, iar într-o zi veți fi uniți pe al șaptelea nivel, 

cel mai înalt, și vă veți bucura de iubirea mea. 

28 Voi, oameni care sunteți făcuți după chipul și asemănarea Mea, ascultați-Mă. Nu vă apucați 

mâine să vorbiți despre această Doctrină dacă nu aveți sămânță bună cu voi, dacă nu știți ce este 

supunerea umilă și faceți contrariul a ceea ce poruncește Legea Mea. Vă sfătuiesc astăzi pentru ca mâine 

să nu vă împiedicați pe cale. 

29 Să te îngrijești de femeia pe care ți-o dau ca soție, să o îngrijești și în ea sămânța ta va da rod. Nu 

vreau să vorbiți despre adevăr și dreptate în timp ce defrișați trandafirii și apoi îi abandonați, pentru că 

veți profana Legea Mea. Respectați atât ceea ce este al vostru, cât și ceea ce aparține altora. Fiți drepți și 

promovați pacea pe pământ. Va veni timpul când veți fi pregătiți să vorbiți despre ascultare 

necondiționată, despre iubire și iertare. 

30 Ferice de cel ce se smerește pe pământ, căci Eu îl voi ierta. Binecuvântat este cel calomniat, căci 

Eu voi mărturisi nevinovăția lui. Binecuvântat este cel ce-Mi dă mărturie, căci Eu îl voi binecuvânta. Și pe 

oricine va fi judecat greșit din cauza practicării învățăturii Mele, îl voi recunoaște. 

31 Cine dintre voi nu a simțit prezența Mea și nu s-a hrănit cu Cuvântul Meu? "Cereți și vi se va da." - 

Dacă înainte mă căutați în stele și în lucrurile materiale, astăzi căutați-mă cu spiritul vostru în infinit. 

Apropiați-vă de Mine prin iubire, prin ascultare, și veți avea pace. 

32 Iubiți-Mă și nu-i idolatrizați pe acești purtători de cuvânt prin care Mă fac cunoscut. Iubiți 

Cuvântul Meu și faptele Mele, ele sunt dincolo de umanitate. Aceste guri sunt doar instrumentele Mele și 

nu vă sunt superioare, ci vă sunt egale. 

33 Potolește-ți setea în izvorul Meu inepuizabil, ca să nu-ți mai fie sete. Nu vreau ca copiii Mei să 

continue să sufere de foame sau de sete. De aceea mă apropii de voi și vă aduc pâinea vieții veșnice, ca 

să nu simțiți nicio clipă lipsa bunurilor spirituale. Eu, pe de altă parte, sunt însetat de iubirea ta, de pacea 

ta, iar tu mi-ai refuzat apa înțelegerii tale. Nici până în ziua de azi nu v-ați potolit setea arzătoare de 

recunoaștere a Legii Mele, pe care Mi-o datorați ca copii. Cu toate acestea, voi continua să vă aștept, căci 

răbdarea Mea este inepuizabilă. Vino la Mine și îți promit că nu-ți va lipsi protecția Mea, căci dacă astăzi 

știi să Mă iubești, într-o zi vei veni la Mine și Mă vei înțelege în sfârșit. 

34 Trăiți și luați din tot ceea ce am creat pentru bunăstarea voastră pe pământ, pentru ca pacea să 

nu se îndepărteze de la voi. Nu slăbiți în lupta pentru a vă putea obține mântuirea spirituală. 

35 Atunci când spiritul este pregătit, nu există noapte pentru el, nu există oboseală și nici somn; în 

activitate își capătă puterea, iar fiecare încercare este o ocazie prețioasă pentru el de a-și dovedi puterea 

și rezistența. Alte spirite, deși slabe, știu să Mă caute în ceasul încercării; credința și încrederea lor le fac 

să treacă peste. - Vreau să fiți umili și ascultători, pentru a vă lăsa ghidați de conștiința voastră, care este 

scânteia divină ce vă ghidează spiritul. 

36 Ce vrei să Mă întrebi și pentru cine plângi? Îmi spui că numai Eu pot să-ți dau ceea ce ai nevoie. 

Ferice de voi, deci, care Mă căutați și Mă rugați cu umilință pentru cei dragi și pentru cei pe care îi iubiți 

cu tandrețe și de a căror evoluție spirituală vă preocupați, fără ca ei să fie înrudiți cu voi prin sânge. Îmi 

cereți pentru cei care se află în închisoare și execută o pedeapsă, precum și pentru cei care sunt 

încarcerați ca nevinovați. Vă rugați pentru cei bolnavi care suferă departe de casele lor. Această dorință 

se naște în tine pentru că începi să iubești și în acest sentiment găsești din ce în ce mai mult cea mai 

înaltă fericire. Lasă dragostea să te inspire să realizezi toate lucrările tale, atunci ele vor avea un conținut 

spiritual. 
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37 Când vă rugați, căutați-Mă în Infinit, dincolo de toate lucrurile pământești. Intrați în contact cu 

Mine și, când vă veți întoarce în lumea voastră, toate îndoielile vor fi risipite, nu vor exista obstacole în 

calea voastră și vă veți simți plini de înțelepciunea Mea. 

38 V-am dat acest timp pentru ca să-l folosiți pentru a studia învățătura Mea, pentru a vă cufunda în 

Cuvântul Meu, îndepărtându-vă de plăcerile lumii. Astăzi Mă aveți foarte aproape de voi, lumina Mea a 

strălucit asupra spiritului vostru, Ființa Mea vă hrănește și exemplul Meu este veșnic prezent pentru voi. 

Să nu credeți că v-am dat dovezi de iubire doar în Era a doua; prezența mea este veșnic alături de voi. Vă 

cer doar să vă pregătiți pentru a Mă simți în toate lucrările Mele. În încercările care apasă astăzi asupra 

umanității, puteți vedea corectitudinea dreptății Mele. 

39 Toți veți ajunge la țel prin îndeplinirea sarcinii voastre; de aceea am venit să vă dau învățăturile 

mele inepuizabile, pentru ca voi să urcați pe scara dezvoltării voastre. Nu sângele Meu vă va salva, ci 

lumina Mea în spiritul vostru vă va răscumpăra. 

40 În Era a doua, după plecarea Mea, v-am dat Doctrina Mea prin apostolii Mei; acum v-o dau prin 

mijlocirea purtătorilor Mei de cuvânt, și în ea vă ofer Înțelepciunea Divină care vă hrănește și vă mângâie 

spiritul. 

41 Vă cer să vă transformați inima într-o floare spirituală pentru a o oferi Mariei, pe care o căutați ca 

Mamă și pe care o iubiți pentru că din pântecele ei a ieșit fructul binecuvântat care v-a adus pâinea vieții 

veșnice: Isus. 

42 Maria este floarea din Grădina Mea Cerească, a cărei esență a fost întotdeauna în Spiritul Meu. 

43 Vedeți aceste flori aici, care își ascund frumusețea în smerenie? De asemenea, Maria a fost și 

este: un izvor inepuizabil de frumusețe pentru cei care sunt capabili să o privească cu puritate și respect, 

și o comoară de bunătate și tandrețe pentru toate ființele. 

44 I-am dăruit-o lui Iisus ca Mamă; ea era tandrețea divină întrupată într-o femeie. Ea este cea pe 

care o căutați ca Avocat, pe care o chemați pentru a vă consola în suferințele voastre, iar această iubire 

divină se întinde ca o mantie peste umanitate. 

45 Ea este cea pe care Îngerul Domnului a numit-o "Binecuvântată între toate femeile". Ea este 

aceeași care l-a lăsat pe Hristos pe cruce ca mamă spirituală a tuturor oamenilor. 

46 Maria a trecut prin lume ascunzându-și esența divină; ea știa cine era și cine era Fiul ei și, în loc să 

se laude cu acest har, s-a declarat doar o slujitoare a Celui Preaînalt, un instrument al sfaturilor 

Domnului. 

47 Maria a trecut liniștită prin lume, dar a umplut inimile de pace, a mijlocit pentru cei nevoiași, s-a 

rugat pentru toți și, la sfârșit, și-a vărsat lacrimile de iertare și compasiune pentru ignoranța și răutatea 

oamenilor. De ce să nu te întorci la Maria dacă vrei să vii la Domnul, de vreme ce prin ea l-ai primit pe 

Isus? Oare nu au fost Mama și Fiul uniți în ceasul sublim al morții Mântuitorului? Nu cumva sângele Fiului 

nu s-a amestecat în acel moment cu lacrimile Mamei? 

48 Așa că nu este surprinzător că o căutați în acest moment pentru a vă ghida și a vă aduce mai 

aproape de Maestru. 

49 Fericiți sunt cei care știu să descopere această floare a umilinței și a purității în grădina cerească; 

dar vă repet că numai ochiul curat o va putea găsi. 

50 Astăzi îmi prezentați suferințele voastre pentru ca Eu să vi le alin și, în adevăr, vă spun că aceasta 

este sarcina Mea, că am venit pentru aceasta pentru că Eu sunt Medicul Divin. Dar înainte ca balsamul 

Meu vindecător să își facă efectul în rănile voastre, înainte ca mângâierea Mea să ajungă la voi, 

concentrați-vă asupra voastră și examinați-vă durerea, cercetați-o, gândiți-o temeinic tot timpul necesar, 

pentru ca din această contemplare să puteți lua lecția pe care această examinare o conține, precum și 

cunoștințele pe care le ascunde și pe care trebuie să le cunoașteți. Această cunoaștere va fi experiență, 

va fi credință, va fi o privire în fața adevărului, va fi explicația pentru multe dintre încercările și lecțiile 

voastre neînțelese. 

51 Explorează durerea ca și cum ar fi ceva tangibil și vei descoperi în ea sămânța frumoasă a 

experienței, marea lecție a existenței tale, căci durerea a devenit profesorul vieții tale. 
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52 Cel care privește durerea ca pe un învățător și ascultă cu blândețe îndemnurile ei de a se reînnoi, 

de a se pocăi și de a se îndrepta, va cunoaște mai târziu fericirea, pacea și sănătatea. 

53 Examinați-vă cu atenție și veți experimenta cât de multe beneficii veți obține de pe urma ei. Vă 

veți recunoaște neajunsurile și imperfecțiunile, le veți corecta și astfel veți înceta să mai fiți judecătorul 

celorlalți. 

54 Îmi cereți să vă vindec, dar vă spun cu adevărat că nimeni nu poate fi doctorul vostru mai bine 

decât voi înșivă. 

55 La ce bun să vă vindec și să vă înlătur durerea, dacă nu vă îndepărtați greșelile, păcatele, viciile și 

imperfecțiunile? Nu durerea este sursa răului tău, ci păcatele tale. Iată, aceasta este originea durerii! Așa 

că luptă împotriva păcatului, îndepărtează-l de la tine și vei fi bine. Dar să faceți acest lucru este sarcina 

voastră; eu doar vă învăț și vă ajut. 

56 Dacă, prin conștiința ta, vei descoperi cauza problemelor tale și vei face tot ce poți pentru a le 

combate, vei simți din plin puterea divină, care te va ajuta să ieși victorios din luptă și să-ți câștigi 

libertatea spirituală. 

57 Cât de mare va fi satisfacția ta atunci când vei simți că, prin propriile merite, ai reușit să te 

eliberezi de durere și ai obținut pacea. Atunci veți spune: "Tatăl meu, cuvântul Tău a fost vindecarea 

mea, învățătura Ta a fost mântuirea mea". 

58 Nu mai trăiți acum într-o lume a presupunerilor. Nu trebuie să ignorați adevărul, nici ca ființe 

umane și cu atât mai puțin ca spirite. Cum vei fi victorios în lupta materială fără să cunoști viața 

spirituală? Cum vei fi mare, sănătos, înțelept și puternic dacă te încăpățânezi să închizi ochii la lumina 

veșnică? 

59 Nu mai trăiți în penumbră! Treziți-vă și veniți în plină lumină a zilei! Nu mai fiți copii mici și 

creșteți spiritual! 

60 nici nu puteți spune că sunteți în pace când vă comparați cu alte națiuni; dar când vă simțiți 

descurajați, luați putere din Lucrarea Mea; când învățăturile materialismului vor să vă domine, luați 

lumină din Cuvântul Meu. Vă spun cu adevărat, dacă nu vă pregătiți așa cum vă învăț, mulți dintre voi vor 

fi în confuzie, mulți îmi vor întoarce spatele, iar mulți credincioși de astăzi vor fi mâine dușmanii mei și se 

vor ridica pentru a nega acest Adevăr; vă iert dinainte, dar dacă vă simțiți descurajați, luați putere din 

Lucrarea mea; dacă învățăturile materialismului vor să vă domine, luați lumină din Cuvântul meu... Vă 

iert deja dinainte, dar și vă fac să fiți conștienți din timp și vă țin treji. 

61 Încă o dată vă spun să vă examinați cu atenție; în acest fel veți începe să vă simțiți un pic mai 

frățește cu ceilalți, să fiți mai milostivi și mai înțelegători cu aproapele vostru. Astăzi încă vă repugnă 

multe acțiuni ale altora pentru că uitați de propriile greșeli. Dar când îți vei cunoaște petele și greșelile, 

vei înțelege iubirea cu care te iert și te aștept. Atunci nu poți spune decât: "Dacă Tatăl meu m-a iertat 

după ce L-am rănit atât de mult, este de datoria mea să-i iert pe frații mei". 

62 Omul nu știe să se uite în interiorul său, să își examineze acțiunile și gândurile. 

63 Pregătirea spirituală este ceea ce vă trebuie, dar dacă veți acționa conform Cuvântului meu, veți 

provoca emoție în viața fraților voștri, pentru că spiritul se va manifesta în voi cu toate darurile și puterile 

sale. 

64 Adevăr vă spun, istoria spiritismului va fi scrisă cu litere de tipar în istoria omenirii. 

65 Nu s-a făcut Israel nemuritor prin eliberarea de sub jugul egiptean? Oare nu s-au făcut creștinii 

nemuritori prin iubire în marșul lor triumfal? De asemenea, spiritiștii se vor face nemuritori în lupta lor 

pentru libertatea spiritului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 9  
1 Vă amintiți în această zi de intrarea mea în Ierusalim, vă amintiți de vremurile în care am trăit 

printre voi ca Isus. Astăzi vă simțiți din nou puternici în fața noilor mele miracole și dați mărturie publică 

că acest Maestru este același care v-a vorbit în Epoca a Doua; dar vă spun să nu uitați ce ați făcut cu Isus, 

ca să nu repetați în acest timp. Știam că, după bucuria voastră, veți slăbi din cauza cuvintelor preoților și 

că cântările voastre osebești se vor transforma curând în "Răstignește-l". 

2 O, copiii Mei, voi care nu ați recunoscut proclamațiile Mele de-a lungul veacurilor, nici nu ați 

rămas treji așteptând împlinirea profețiilor Mele! 

3 Eu am fost mielul de sacrificiu la acel Paște pe care poporul Meu l-a sărbătorit. Abia mai târziu, 

când a trecut timpul, ați recunoscut natura învățăturii Mele și motivul sacrificiului Meu, și atunci ați plâns 

și v-ați căit pentru că nu M-ați recunoscut. 

4 Astăzi vă aflați într-o nouă perioadă de învățături și de mari manifestări spirituale, iar Maestrul 

caută în spiritul vostru sămânța pe care a plantat-o în voi altădată. Îmi spuneți: "De ce nu simțim 

prezența Ta, când ești atât de aproape de noi?". Iar eu vă răspund că v-ați materializat, că sunteți ocupați 

cu științele și cu tot ceea ce aparține lumii, uitând de spiritul vostru. 

Cu frică îmi spuneți că v-ați rătăcit, iar eu vă spun că am venit să vă arăt calea cu lumina învățăturilor 

mele care vă va conduce la o existență într-o lume a păcii. Ascultați-mă și Cuvântul Meu vă va trezi la o 

viață nouă, îndoielile și temerile voastre vor fi risipite. Spiritul tău, care poartă o povară grea, își va găsi 

pacea când va simți iertarea Mea. 

5 De ce nu-mi lăsați cauza voastră în mâinile Mele? De ce vă faceți singuri dreptate, luându-Mi locul 

de judecător? Nu știi că trăiești într-un timp de încercări și de plată a datoriilor tale? Realizați că voi toți 

încălcați Legea Mea și că nu v-am judecat și nici nu v-am acuzat public. 

6 Dacă v-am acordat liberul arbitru, nu este pentru ca să vă judecați unii pe alții, ci pentru ca să vă 

desăvârșiți spiritul în practica binelui, susținuți de lumina conștiinței. 

7 Eu vă fac "lucrători" și vă dau sămânța mea de iubire pentru a o semăna în bolnavi, în cei 

suferinzi, în cei răi; iar dacă cineva se simte nedemn să o primească, faceți-l să vină la mine, eu voi ști 

cum să-l fac demn, ca să nu se simtă disprețuit. Chemați-o pe Mama voastră cerească, iubirea ei divină vă 

va ajuta în această luptă și vă va conduce pe toți la Mine. 

8 Vreau ca voi, cei pe care i-am învățat, să vă asumați sarcina de a conduce noile mulțimi care vor 

veni după 1950 pentru a crește poporul Meu și pentru a veghea ca ei să fie hrăniți cu Pâinea Vieții 

Veșnice, așa cum am făcut Eu cu voi. 

9 Nu permiteți ca Cuvântul Meu să fie denaturat; fiți vigilenți pentru ca sensul său spiritual să fie 

întotdeauna păstrat și asigurați-vă că interpretarea voastră este corectă. Prezentați adevărul Meu și el va 

aduce viață, sănătate și credință fraților voștri. Dacă Cuvântul meu este lumina care izbucnește din mine, 

trebuie să se dezvăluie ca o torță în toți cei care îl cunosc. Vă ofer această lumină pentru că nu vreau ca 

voi să trăiți în întuneric. 

10 Perfecționați-vă spiritul cu înțelepciunea Mea, întăriți-vă astfel încât să luptați pentru ascensiunea 

voastră spirituală. - Voi, care sunteți lipsiți de orice sentiment, simțiți mângâierea Mea, astfel încât 

egoismul ființelor din jurul vostru să nu lase urme în inimile voastre. - Mă întrebi: "De ce nu există iubire 

adevărată printre oameni? De ce nu practică oamenii adevărata caritate?" Iar eu vă răspund: Pentru că 

ați secat izvorul de apă cristalină pe care l-am pus în inima voastră, pentru că v-ați îndepărtat de 

împlinirea Legii mele. 

11 V-ați împărțit și nu vreți să știți de nevoile fraților voștri; vă considerați străini, chiar dacă locuiți 

sub același acoperiș. De aceea ați fost surprinși când ați auzit Cuvântul Meu, pentru că în el îmi manifest 

iubirea, răbdarea și iertarea pentru toți copiii Mei. 

12 Eu nu favorizez pe nimeni și vă cer să vă uniți, să vă iubiți și să vă iertați unii pe alții. Ți-am dat 

deja suficient timp pentru a reflecta și a începe o nouă viață. V-am iertat greșelile din trecut și vă dau 

ocazia să vă transformați în discipolii mei buni. 
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13 Cartea Vieții se deschide în fața ta pentru a lumina fiecare minte. Studiați fiecare dintre lecțiile 

sale, nu vedeți secrete peste tot; astăzi totul este claritate pentru minte. Privește în camerele secrete și 

află tot ceea ce-ți voi acorda. Nu mai vreau să fiu un Tată de neînțeles pentru tine. Nu există niciun motiv 

să Mă vedeți în acest fel, căci toate revelațiile Mele au fost pe înțelesul vostru și toate vi le-am dezvăluit 

la timpul potrivit. 

14 Nu vă îngrijorați inutil; tot ceea ce credeți că aveți nevoie aveți cu dumneavoastră. Am pus lumina 

mea în spiritul tău și ți-am încredințat ceea ce este necesar pentru păstrarea trupului tău. Toate 

elementele vă servesc, am creat totul pentru a vă reîmprospăta și totul este util dacă îl folosiți cu 

moderație. Motivul suferințelor și grijilor voastre este altul: spiritul nu-și găsește liniștea în această 

existență goală pe care v-ați creat-o pe pământ, iar neliniștea sa vi se comunică. Dacă v-ați lua rezoluții 

pentru o adevărată îmbunătățire, cât de mult bine v-ați face vouă înșivă și cum v-ați recăpăta liniștea pe 

care ați pierdut-o. 

15 Discipoli, pregătiți-vă pentru a vorbi omenirii despre iubire, iertare și dreptate. Uitați tot ceea ce 

aparține lumii pentru a vă ridica în regiunile păcii și ale iubirii perfecte. 

16 Ați ascultat chemarea mea și mă căutați pentru a învăța lecția mea; unii cer pâinea cea de toate 

zilele, alții mă caută ca medic și sfătuitor. Dar unii vin doar pentru a cerceta Cuvântul Meu și vor să 

descopere vreun cusur în el; dar Eu le spun: Acest punct slab pe care îl căutați, nu-l veți găsi în învățătura 

Mea. Dacă, pe de altă parte, vă uitați în interiorul vostru, veți găsi acolo imperfecțiunea. - Cei care au 

acționat în acest fel nu au recunoscut prezența Mea, pentru că sunt capabili doar să interpreteze lucrările 

oamenilor, dar nu sunt încă capabili să înțeleagă mesajele lui Dumnezeu. Eu îi luminez pe toți și le iert 

necredința. 

17 Nu voi îngădui ca nici măcar unul dintre copiii Mei să se rătăcească sau să se piardă. Plantele 

parazite le transform în plante roditoare, căci toate creaturile au fost chemate la existență pentru a 

atinge un scop de perfecțiune. 

18 Vreau să vă bucurați de lucrarea Mea împreună cu Mine. Deja înainte v-am făcut părtași la 

atributele mele, pentru că sunteți o parte din mine. Deoarece totul îmi aparține, vă fac și pe voi 

proprietari ai Lucrării Mele. 

19 Voi, spiritele, aveți cu toții un Tată Divin în Mine și dacă v-am dat părinți umani în viața materială, 

a fost pentru ca ei să dea viață trupului vostru și să îl reprezinte pe Tatăl vostru Ceresc alături de voi. V-

am spus: "Să-L iubiți pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile create" și am adăugat: "Să cinstești pe 

tatăl tău și pe mama ta". Așadar, nu vă neglijați îndatoririle. Dacă nu ați recunoscut cu recunoștință 

dragostea părinților voștri și încă îi mai aveți în lume, binecuvântați-i și recunoașteți-le meritele. 

20 Vreau ca voi să fiți credincioși, să credeți în viața spirituală. Dacă ți-ai văzut frații plecând pe 

lumea cealaltă, nu te gândi că sunt departe de tine și nici că i-ai pierdut pentru totdeauna. Dacă doriți să 

vă reîntâlniți cu ei, munciți, câștigați merite, iar când veți ajunge în lumea cealaltă, îi veți găsi acolo 

așteptându-vă pentru a vă învăța să trăiți în valea spirituală. 

21 Poporul meu, credeți voi că Dumnezeul vostru este cel care dă acest cuvânt? - Atunci de ce te-ai 

îndoit de Mine, când M-ai chemat pe patul durerii și balsamul tămăduitor nu ți-a vindecat boala pe loc? 

Amintiți-vă că vă pun la încercare în multe feluri, pentru că vreau să fiți puternici: dacă sunteți discipolii 

mei, trebuie să treceți multe încercări pentru a fi crezuți. 

22 Voi sunteți sămânța lui Avraam, Isaac și Iacov, care v-au dat mari exemple de credință și de 

ascultare; deși aveți același spirit, nu reușiți să fiți ca ei.- În toate timpurile i-am pus la încercare pe 

discipolii mei. De câte ori l-am pus pe Peter la încercare, și doar într-una din ele a ezitat. Dar nu-l judecați 

rău pentru această faptă, pentru că atunci când credința lui s-a aprins, a fost ca o torță printre oameni, 

predicând și mărturisind adevărul. 

23 Nu-l condamnați pe Toma; gândiți-vă de câte ori ați putut cuprinde lucrările Mele cu mâinile 

voastre și chiar și atunci v-ați îndoit. Nu-l priviți cu dispreț pe Iuda Iscarioteanul, acel ucenic iubit care l-a 

vândut pe Maestrul său pentru treizeci de monede, căci niciodată nu a existat o pocăință mai mare decât 

a lui. M-am folosit de fiecare dintre ele pentru a vă lăsa învățături care să servească drept exemplu și 
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care să rămână veșnic în memoria omenirii. După ce au dat dovadă de pusilinitate, s-au pocăit, s-au 

schimbat și s-au dăruit fără rezerve îndeplinirii misiunii lor. Ei au fost adevărați apostoli și au lăsat un 

exemplu pentru toate generațiile. 

24 Intrați în Valea Spirituală, ca să puteți înțelege Cuvântul Meu. În timp ce ascultați învățătura mea, 

îndepărtați-vă de grijile lumii și lăsați lumina mea să vă lumineze spiritul. Vă încurajez credința și vă 

călăuzesc mereu, pentru ca voi să vă pregătiți să vă bucurați de viața veșnică. 

25 "Vegheați și rugați-vă", vă spun mereu și mereu; dar nu vreau să vă obișnuiți cu acest sfat, ci să vă 

gândiți la el și să acționați în consecință. 

26 Vă spun să vă rugați pentru că cei care nu se roagă se lasă pradă gândurilor de prisos, materiale și 

uneori nebunești, care, fără să-și dea seama, încurajează și alimentează războaiele fratricide. Dar atunci 

când te rogi, gândirea ta, ca o sabie de lumină, rupe vălurile întunericului și capcanele ispitei care 

întemnițează multe ființe astăzi; ea saturează mediul înconjurător cu putere spirituală și contracarează 

forțele răului. 

27 Nu disperați în fața luptei, nici nu disperați dacă nu ați văzut încă succesul. Înțelegeți că este 

sarcina voastră să luptați până la capăt, dar trebuie să țineți cont de faptul că doar o foarte mică parte 

din această muncă de reînnoire și spiritualizare a umanității vă va reveni vouă. 

28 Mâine vă veți părăsi postul și alții vor veni să vă continue munca. Ei vor face un pas mai departe și 

astfel se va împlini Cuvântul Meu din generație în generație. 

29 În cele din urmă, toate ramurile se vor uni cu copacul, toate națiunile se vor uni într-un singur 

popor și pacea va domni pe pământ. 

30 Rugați-vă, discipoli, și perfecționați-vă în înălțarea voastră, pentru ca cuvintele voastre de 

învățătură și de iubire să găsească ecou în inimile fraților voștri. 

31 În adevăr vă spun: Dacă acest popor, pe lângă înțelegerea destinului său, și-ar îndeplini deja 

sarcina, omenirea ar obține har prin rugăciunile sale. Dar încă vă lipsește caritatea de a vă simți vecinii ca 

pe niște frați adevărați, de a uita cu adevărat diferențele de rasă, de limbă și de credință și, mai mult 

decât atât, de a șterge din inimile voastre orice urmă de resentiment față de cei care v-au rănit. 

32 Dacă reușiți să vă ridicați sentimentele deasupra unei atât de mari mizerii umane, se va ridica în 

voi cea mai sinceră și mai sinceră pledoarie pentru frații voștri, iar această vibrație a iubirii, această 

puritate a sentimentelor voastre, vor fi cele mai puternice săbii care vor distruge întunericul creat de 

războaiele și patimile oamenilor. 

33 Durerea te-a pregătit pe tine, Israel, în robie te-ai purificat; de aceea ești cel mai potrivit pentru a 

te îngriji de cei suferinzi. 

34 Vegheați, poporul meu, fiți ca păsările care anunță o nouă zi și treziți-i pe cei adormiți, pentru ca 

ei să fie primii care primesc lumina și apoi le spun: Cel care vă iubește cu adevărat vă salută în acest 

moment. 

35 Toți cei care se apropie să mă asculte vor simți mângâierea Cuvântului meu, se vor simți unși de 

iubirea mea și copleșiți de bunuri spirituale. 

36 Sunt fericit pentru că am văzut că ați lăsat totul pentru a fi la masa mea, și asta pentru că știți că 

Cuvântul meu este pâinea voastră și fericirea voastră pe pământ. 

37 Această instrucțiune intră în inima ta, unde s-au născut rezoluții pentru mai bine și sentimente 

nobile. 

38 Dacă ai suferit mult și ai plâns până când ai fost gata să-mi deschizi ușile inimii tale, îți spun cu 

adevărat că cel care a suferit mult și-a ispășit în același timp greșelile și va fi iertat. 

39 Inimi suferinde, liniștiți-vă durerea și veniți la Mine. Luminați-vă cu lumina conștiinței voastre și 

mergeți cu bucurie pe calea învățăturilor mele. 

40 Devino sănătos în Mine, uită de tristețe și iubește. Cel care are iubire are totul; cel care spune 

"iubire" spune totul. 

41 Dar când înțelegeți că tot ceea ce a ieșit din Mine este perfect, armonios și frumos, vă întrebați: 

"Atunci de ce trăiesc copiii lui Dumnezeu distrugând și distrugând în lume? Ce putere îi îndeamnă să 
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judece greșit și să distrugă, deși au izvorât din sursa pură a Tatălui? Care sunt aceste puteri și de ce 

Dumnezeu, cu puterea Sa nelimitată, nu a oprit înaintarea oamenilor care distrug pacea? De ce îngăduie 

El răul între oameni?" 

42 Ascultați, discipoli: omul posedă ca daruri spirituale liberul arbitru și conștiința; toți vin pe lume 

înzestrați cu virtuți și se pot folosi de ele. În spiritul lor se află lumina conștiinței; dar, în același timp cu 

dezvoltarea trupului, se dezvoltă și patimile, înclinațiile rele, care se află în luptă cu virtuțile. Dumnezeu 

îngăduie ca acest lucru să se întâmple, pentru că fără luptă nu există merite și, prin urmare, acest lucru 

este necesar pentru ca voi să urcați pe calea spirituală. Care ar fi meritul copiilor lui Dumnezeu dacă nu s-

ar lupta? Ce ai face dacă ai trăi plin de fericire, așa cum îți dorești în lume? Poți tu, înconjurat de confort 

și bogății, să te aștepți la un progres spiritual? - Ai sta pe loc, pentru că acolo unde nu există luptă, nu 

există merit. 

43 Dar să nu înțelegeți greșit, pentru că atunci când vorbesc de luptă, mă refer la cea pe care o 

dezvoltați pentru a vă depăși slăbiciunile și pasiunile. Aceste lupte sunt singurele care le permit 

oamenilor să-și stăpânească egoismul și dorințele materiale, pentru ca spiritul, luminat de conștiință, să-

și poată ocupa adevăratul loc. 

44 Sunt de acord cu această luptă interioară, dar nu cu cea pe care oamenii o duc în dorința lor de a 

se lăuda, orbiți de ambiție și răutate. 

45 Zgomotul și violențele războaielor fratricide au știrbit sensibilitatea inimii umane, au împiedicat 

manifestarea oricărui sentiment superior, cum ar fi caritatea și compasiunea. 

46 Nu vreau să vă spun că toată lumea este așa, nu, pentru că mai există oameni în care există 

tandrețe, compasiune și iubire pentru aproapele lor, care merg până la sacrificiu pentru a-l scuti de rău 

sau pentru a-l scăpa de vreo încercare. Dacă unii oameni vă dau acest ajutor, ce nu va face Tatăl vostru 

ceresc pentru voi, care sunteți copiii Lui? Atunci cum ai putea să crezi că El ți-ar trimite durere și 

pustietate? 

47 Eu sunt același Maestru care v-a vorbit în cea de-a doua eră despre calea spre Împărăția Cerurilor; 

Eu sunt același Cristos care proclamă adevărul de-a lungul secolelor, învățăturile eterne care sunt 

neschimbate pentru că sunt revelații care izvorăsc din Spiritul Meu. 

48 Cunoașteți în Mine pe Tatăl, căci adevărat vă spun că Hristos este una cu Tatăl din veșnicie, mai 

înainte de a fi lumea. În cea de-a doua eră, acest Hristos, care este una cu Dumnezeu, a devenit om pe 

pământ în trupul binecuvântat al lui Isus și astfel a devenit Fiul lui Dumnezeu, dar numai în legătură cu 

umanitatea Sa; pentru că vă spun din nou că există un singur Dumnezeu. 

49 Uneori credeți că vă vorbesc prea mult din spirit și că uit de nevoile și grijile voastre umane. Eu le 

spun: "Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, iar restul vi se va da pe deasupra. Atunci pacea, 

seninătatea, înțelegerea, iertarea și iubirea vor veni la voi, iar în sfera materială veți avea totul din 

belșug. 

50 Eu cunosc și înțeleg toate nevoile voastre și îmi asum sarcina de a vă alina toate grijile, conform 

voinței mele, iar dacă uneori v-ați simțit dezamăgiți pentru că nu v-am acordat imediat ceea ce ați cerut, 

nu sunteți mai puțin iubiți de Tatăl din această cauză; s-a întâmplat pentru că este atât de benefic pentru 

voi. 

51 Mulți dintre copilașii mei își pun suferința pe seama nedreptăților sorții și se cred uitați de Tatăl 

lor. Acum vă întreb: La ce ți-a servit Cuvântul Meu? Credeți că Domnul, Autorul vieții, nu are puterea de a 

vă remedia relele, sau că nu vă poate ajuta în ceva material care nu vă ajută în ascensiunea spirituală? 

52 Îți acord doar ceea ce este spre binele tău. Câte cereri faci care, dacă ți-ar fi acordate, ți-ar cauza 

doar dezavantaje sau nenorociri. 

53 Omul care se încrede în Dumnezeu și își binecuvântează destinul în fața Lui nu-l blestemă 

niciodată și nici nu cere ceea ce nu-i este acordat. 

54 Atunci când este sărac sau bolnav și inima lui suferă, el speră cu încredere în voia Domnului său. 
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55 Uneori îmi spui: "Doamne, dacă aș avea totul, dacă nu mi-ar lipsi nimic, aș colabora la lucrarea ta 

spirituală și aș practica caritatea". Dar să știți că, ca oameni, sunteți nestatornici și că toate hotărârile de 

astăzi, de vreme ce nu posedați nimic, s-ar schimba dacă v-aș acorda tot ce vă doriți. 

56 Numai dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi este neschimbătoare. 

57 Știu dinainte că ați pieri dacă v-aș da daruri din belșug, pentru că vă cunosc alegerile și 

slăbiciunile. 

58 Știu că, atunci când omul are abundență de bunuri materiale, se îndepărtează de Dumnezeu, 

pentru că nu este încă capabil și nici pregătit să-L înțeleagă pe Domnul său. 

59 Realizează cât de mult te iubesc și nu te uita deloc; pur și simplu nu vreau să pieri. 

60 Întoarceți-vă de la deșertăciunile lumii, veniți la Mine prin convingere, prin iubire, nu prin durere. 

61 Nu vă îndepărtați de credință atunci când sunteți nevoiași, căci dacă ar fi benefic pentru 

dezvoltarea voastră spirituală să vă eliberați de sărăcie, v-aș da totul din belșug. 

62 Amintiți-vă că Tatăl dirijează destinul copiilor Săi cu dreptate și perfecțiune supremă. 

63 Acestea sunt vremuri de încercări, dureri și amărăciune, vremuri în care omenirea suferă 

consecințele atâtor ură reciprocă și rea voință. 

64 Vedeți câmpurile de luptă unde nu auziți decât vuietul armelor și strigătele de angoasă ale 

răniților, munții de cadavre mutilate care înainte erau trupurile puternice ale unor tineri. Vi-i puteți 

imagina cum își îmbrățișează mama, soțul sau fiul pentru ultima oară? Cine poate măsura durerea 

acestor despărțiri dacă nu a băut el însuși acest pahar? 

65 Mii și mii de părinți, soții și copii îndurerați au văzut cum cei dragi ai lor au plecat pe câmpurile 

războiului, ale urii, ale răzbunării, constrânși de lăcomia și aroganța câtorva oameni fără lumină și fără 

dragoste pentru aproapele lor. 

66 Aceste legiuni de bărbați tineri și viguroși nu au putut să se întoarcă la casele lor pentru că au fost 

lăsați în zdrențe pe câmpuri; dar iată că pământul, Mama Pământ, mai milostiv decât bărbații care 

conduc națiunile și se cred stăpâni pe viața semenilor lor, și-a deschis pântecele pentru a-i primi și a-i 

acoperi cu dragoste. 

67 Priviți caravanele de oameni de toate vârstele, de femei și copii, care fug de distrugere, căutând 

cu oboseală un loc de adăpost și pace. Picioarele lor sunt deja învinețite și sângerânde, inimile lor nu mai 

rezistă durerii; dar totuși, în adâncul ființei lor, rămâne o scânteie de speranță. 

68 rugați-vă, oameni buni, rugați-vă pentru ei și tandrețea mea, unită cu gândurile voastre, va coborî 

asupra lor pentru a-i proteja și a-i acoperi cu mantia mea de iubire. 

69 Gândiți-vă la cauza războaielor fratricide, precum și la distrugerile pe care le provoacă, și vă veți 

da seama că nu sunteți atât de nenorociți pe cât credeți. Atunci vor înceta plângerile voastre și nu-Mi veți 

mai spune: "Doamne, sunt cel mai nenorocit de pe pământ; oare pentru că m-ai uitat?". 

70 Vezi cum războiul distruge totul! 

71 Priviți acești părinți bătrâni care așteaptă întoarcerea celor dragi; foamea pulsează la porțile lor și 

singurătatea le este tovarășă. 

72 Cei care aveau destulă putere să meargă au scăpat; invalizii au fost nevoiți să rămână și să 

accepte ceea ce li s-a întâmplat. Gândurile lor sumbre s-au luminat doar atunci când M-au implorat în 

rugăciunea lor: "Doamne, nu Mă părăsi". 

73 Numai eu știu durerea pe care o ascund mamele abandonate de răutatea oamenilor. 

74 Eu sunt singurul care le spune, în tăcerea și singurătatea vieții lor, că nu sunt abandonați în 

Împărăția Mea. 

75 Rugați-vă, poporul Meu, și gândiți-vă la aroganța și ambiția care germinează în creierele 

oamenilor care au adus ruina, disperarea și moartea altora care nu sunt vinovați. 

76 După ce v-ați gândit la cuvintele Mele, mai credeți, poporul Meu, că sunteți cei mai nefericiți de 

pe pământ? Tu îmi răspunzi: "Nu, Stăpâne, am greșit pentru că am uitat de ceilalți și ne-am gândit doar la 

noi înșine, crezând că lupta pentru pâinea cea de toate zilele este cea mai amară cupă pe care o putem 

bea". 
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77 La aceasta vă spun că trebuie să vă simțiți bogați pentru că ascultați Cuvântul divin care vă 

hrănește și vă întărește și vă bucurați încă de puțină pace. 

78 Puteți conta încă pe câteva zile de odihnă, dar chiar și acest colț de pământ va fi zguduit de 

durere, așa că nu va mai fi niciun loc în această lume care să nu fi fost curățat. 

79 Tot ceea ce v-a spus apostolul meu Ioan se împlinește acum cuvânt cu cuvânt și eveniment cu 

eveniment. 

80 Toate aceste semne, încercări și necazuri de care suferă omenirea sunt dovada cea mai tangibilă a 

faptului că o epocă se apropie de sfârșit pentru a face loc unei noi epoci. Nu este pentru prima dată când 

vi se întâmplă astfel de evenimente, dar dacă M-ați înțelege și ați fi pregătiți, ați face acest pas de 

tranziție cu seninătate, fără să fiți consternați. 

81 Vă apropiați acum de jumătatea unui secol și ați experimentat multe lucruri. Ce surprize, 

evenimente și încercări vă așteaptă în jumătatea de secol care urmează? 

82 Vă spun doar ceea ce le-am spus de multe ori apostolilor Mei din a doua eră: "Vegheați și rugați-

vă, ca să nu cădeți în ispită!". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 10  
1 Răspundeți la întrebările conștiinței voastre în acest ceas binecuvântat, căci este vremea 

judecății. 

2 Sunteți în fața Judecătorului vostru, căci este necesar să vă ating pentru o clipă cu dreptatea Mea; 

dar vă spun cu adevărat că judecata Mea este iubitoare și dreaptă. 

3 Eu vă dau dovezi mari în tot timpul cât timp locuiesc printre voi. De ce nu Mă credeți cu toții? 

Vreți să vă abandonez arbitrariului răutății umane? - Nu vă abateți în căile lumii. Veniți la Mine, Eu sunt 

calea care vă conduce la adevărata fericire. 

4 Am încredințat națiunii voastre o misiune de pace și nu de război; înțelegeți că în ea răsună 

Cuvântul Meu divin, în care v-am dezvăluit că Noul Ierusalim se află în Valea Spirituală; și în el (Noul 

Ierusalim) trebuie să intre toate spiritele pe calea dezvoltării spirituale superioare și să devină locuitorii 

săi. 

5 Până în ziua de azi încă Îmi arătați grânarele voastre cu puține semințe, și asta pentru că nu 

folosiți câmpurile pe care vi le ofer treptat. Frații tăi mor sub ochii tăi și tu rămâi neatins. 

6 Nu credeți că în acest fel ascundeți Legea Mea? Știți foarte bine că voi sunteți cei care ați făcut cu 

mult timp în urmă un legământ cu mine, un legământ care a rămas scris în Cartea Vieții. 

7 Inima voastră mărturisește că sunteți încă ca niște soldați descurajați. 

8 Ascultați-Mă, oameni buni, căci încercările vor veni și vă vor trezi și vă vor da oțelul care vă 

lipsește. 

9 Este necesar ca credința și cunoștințele voastre să devină mari, astfel încât să înțelegeți că în 

această viață trebuie să fiți păstrătorii păcii prin intermediul gândurilor și rugăciunilor voastre. 

10 Începe un nou an pentru voi, pentru care Îmi veți da socoteală. Vă dau acest timp pentru 

pregătirea și pentru lupta voastră. 

11 Când vă veți pregăti, nu veți plânge și nu veți simți durere în inima voastră. Dar nu sfidați 

dreptatea Mea prin neascultare, căci atunci va trebui să beți paharul amărăciunii. 

12 Deveniți lucrătorii mei, căci câmpurile așteaptă sămânța voastră de iubire. Ilie, neobositul Păstor, 

a pregătit deja cărările și câmpurile pentru ca voi să vă apucați de unelte și să începeți să lucrați 

câmpurile. 

13 Munca ta este foarte delicată, dar nu va fi nici dificilă, nici obositoare. În fața soarelui alb și 

fierbinte al dreptății mele, mantia maternă a Mariei va fi întotdeauna ca un nor binefăcător, acordându-

vă protecția sa cerească, în timp ce vocea mea, ca trilul și răcnetul păsărilor, vă va încânta pentru a vă 

face munca plăcută. 

14 Iubiți discipoli, Vocea Mea v-a vorbit neobosit în Era a Treia, Cuvântul Meu a apărut ca un far 

strălucitor care arată calea celor rătăciți și naufragiați. 

15 Prin învățătura Mea, v-am dat puterea spirituală nu numai pentru a îndura vicisitudinile acestei 

lumi, ci și pentru a îndeplini sarcina spirituală pe care v-ați asumat-o în acest timp. 

16 Nu toți vă vor primi cu brațele deschise când veți răspândi învățătura Mea; unii vor pune capcane 

pentru a vă doborî. 

17 Lupta va izbucni, căci așa cum sunt cei care au puterea de a face binele, tot așa sunt cei care au 

puterea de a face răul. 

18 Vă purific și vă pregătesc spiritual și fizic pentru ca voi să înțelegeți inspirația Tatălui și să o 

transmiteți fraților voștri în aceeași puritate în care v-am transmis-o eu. 

19 Veți dovedi că această învățătură nu este o teorie, că nu este luată din cărți, că ea conține în 

adevărul ei mesajul Duhului Sfânt. 

20 Eu vă pregătesc, căci viața pe pământ se va schimba în fiecare zi, și ceea ce astăzi este "pace" 

mâine va fi război; ceea ce astăzi apare oamenilor ca fiind "lumină" mâine îi va face să se rătăcească. 

Omenirea își pregătește numeroasele arme pentru luptă; tu le ai pregătite pe ale tale. 
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21 În rugăciune și în practicarea învățăturii Mele, oamenii vor găsi lumina. Acționând în conformitate 

cu Legea Mea, noii mei soldați vor găsi puterea, iar când vor veni zilele de durere, vă veți uni pentru a vă 

încuraja și a vă ruga pentru toți. 

22 Legea mea va fi chivotul mântuirii în acest timp. În realitate vă spun: când se vor dezlănțui apele 

Potopului răutății, al durerii și al mizeriei, oamenii altor națiuni vor veni în trenuri lungi pe acest pământ, 

atrași de spiritualitatea, ospitalitatea și pacea sa; și când vor cunoaște această revelație și vor crede în 

ceea ce am vorbit ca Spirit Sfânt la noua mea venire, îi voi numi și pe ei "israeliți după Spirit". Printre 

aceste mulțimi se vor afla mesagerii Mei pe care îi voi trimite înapoi în națiunile lor pentru a aduce 

mesajul divin al Cuvântului Meu fraților lor. Totuși, nu toți vor veni în această națiune pentru a cunoaște 

învățătura pe care v-am adus-o, căci mulți o vor primi în mod spiritual. 

23 Veți vedea atunci cum mulți dintre cei care nu M-au auzit niciodată, asemenea marilor apostoli, 

se vor ridica plini de credință, de iubire și de zel, fără să țină cont de temerile și prejudecățile pe care nu 

ați reușit să le depășiți, și vor intra oriunde se deschide o ușă pentru a da mărturie despre Cuvântul Meu. 

Ei nu se vor teme de secte și religii, pentru că în loc să le considere dușmani, le vor considera frați. 

24 Nu priviți pe nimeni de pe acest drum ca pe un străin, primiți-i pe frații voștri cu inima deschisă și 

dați-le instrucțiunile pe care vi le-am dat eu. 

25 Mai târziu, când mesagerii mei se vor împrăștia prin lume, se vor simți cu toții uniți în misiunea 

lor. 

26 "Muncitorul" va cultiva pământul, va trasa brazda și își va pune sămânța în el, cu credința și 

dorința de a culege o recoltă bogată. Dar Maestrul vă spune: nu uitați niciodată să alegeți solul potrivit 

pentru ca sămânța să nu dea greș. Veți culege întotdeauna roade care corespund iubirii cu care le-ați 

cultivat. 

27 Veți putea fi cu toții "lucrători în câmpurile Mele", dar este necesar să simțiți și să înțelegeți în 

prealabil această sarcină. 

28 Această lucrare este pentru a îndepărta bandajul întunecat de pe ignoranți și fanatici, pentru a-i 

învăța că Eu sunt Dumnezeul Unic pe care toți trebuie să-l slujească. Vă pregătesc să vă arătați ca un 

exemplu pentru ceilalți, pentru că ați fost capabili să vă deschideți ochii la lumină și să mărturisiți cu 

umilință că ați fost ignoranți. 

29 Prin tine voi semăna sămânța Mea și mai târziu voi culege roadele împlinirii Legii Mele. Frații 

voștri vă vor întreba cum ați primit această învățătură, care a fost natura proclamațiilor Mele și de ce 

urmați această cale; și la fiecare întrebare veți răspunde cu adevărul absolut. Căci dacă nu știți să vă 

apărați cu adevărul, nu veți fi puternici și veți fi niște învinși; atunci sămânța nu va putea să germineze. 

30 Nu vreau ca la sfârșitul bătăliei să nu fiți în stare să culegeți recolta după ce v-ați îndepărtat de 

ispitele lumii pentru a Mă asculta și ați fost numiți ucenicii Mei. Nu ar fi corect ca voi să culegeți 

dezamăgire și amărăciune doar pentru că nu ați învățat la timp să apărați Lucrarea Mea, studiind-o și 

pătrunzând-o pentru a putea face față încercărilor. 

31 Învățătura mea este o singură doctrină, comunicată cu înțelepciune în mai multe forme pentru ca 

voi să o înțelegeți și la care nu aveți nimic de adăugat. Și, deși este lege, nu vreau să v-o impun, pentru că 

ați cădea în ipocrizie; ați afișa împlinirea, în timp ce ați încălca legea Mea prin acțiunile voastre. 

32 Am așezat conștiința în ființa voastră, pentru ca ea să vă călăuzească în toate căile voastre, 

deoarece conștiința este capabilă să deosebească binele de rău și ceea ce este drept de ceea ce este 

nedrept. Cu această lumină nu veți fi înșelați și nici nu veți putea fi numiți ignoranți. Cum ar putea 

duhovnicul să-și înșele aproapele sau să încerce să se înșele pe sine însuși, dacă el cunoaște adevărul? 

33 În al doilea veac, un tânăr bogat s-a apropiat de Isus și I-a spus: "Învățătorule, cred că merit 

împărăția pe care o promiți, pentru că acționez conform învățăturii Tale". Isus l-a întrebat: "Tu împlinești 

Legea?" Tânărul a răspuns: "Da, Doamne, postesc, mă port bine cu frații mei, nu fac rău nimănui și dau o 

parte din averea mea pentru susținerea templului". Atunci Isus i-a zis: "Dacă vrei să Mă urmezi, dă 

săracilor ce ai și urmează-Mi". - Dar era atât de mult ceea ce poseda tânărul încât nu a vrut să renunțe la 

bogățiile sale și a preferat să se despartă de Domnul. A crezut că se împlinește și s-a înșelat. 
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34 De câte ori v-am spus: "Practicați iubirea activă față de aproapele, lăsați această virtute să devină 

evidentă, dar nu o purtați pentru spectacol, pentru că atunci nu va mai fi un ajutor dezinteresat și vă veți 

înșela pe voi înșivă". 

35 Discipoli, dacă nu vreți să cădeți în eroare în practicarea Doctrinei Mele, examinați-vă acțiunile cu 

ajutorul conștiinței voastre; dacă aceasta vă acuză, examinați-vă de jos în sus, găsiți eroarea și corectați-

o. Conștiința ta este o oglindă în care poți vedea dacă ești sincer sau nu. 

36 Spiritistul ar trebui să fie recunoscut după acțiunile sale, care, pentru a fi autentice, trebuie să fie 

dictate de conștiință. Oricine va acționa astfel se va simți îndreptățit în spiritul său să se numească 

discipolul meu. 

37 Cine va putea să Mă înșele? - Nimeni. Dar eu nu vă judec după ceea ce faceți, ci după intenția cu 

care o faceți. Sunt în conștiința voastră și dincolo de ea. Credeți că nu pot să vă cunosc acțiunile și 

intențiile? 

38 Pregătiți-vă pentru luptă, astfel încât poporul Meu să nu fie înțeles greșit din cauza acțiunilor 

voastre rele, pentru că adesea recunoașterea sau nerecunoașterea Doctrinei Mele va depinde de voi. Dar 

eu vă întreb: Ce va putea să întunece Cuvântul Meu, întrucât este Adevărul însuși, întrucât este puritate 

și perfecțiune? - Nimic. Dar, din cauza lipsei de împlinire, s-ar putea să pierdeți ocazii de a câștiga merite 

și de a vă ridica spiritul. 

39 Dacă cineva nu cunoaște adevărul Meu, este pentru că nu a venit să bea din izvorul înțelepciunii 

care este Cuvântul Meu și care își revarsă apele de cristal pentru orice însetat. 

40 Adevărul pe care l-am dezvăluit celor dintâi, patriarhilor, profeților și drepților, este același pe 

care vi-l prezint vouă astăzi, căci învățătura mea pe care o primiți este legea tuturor timpurilor. Eu doar 

vă învăț calea, pentru ca voi să vă puteți continua călătoria vieții voastre spre țel. 

41 Discipoli, iată Cuvântul Meu în care veți găsi întotdeauna adevărul Meu; totuși, dacă veți da 

interpretări eronate sau complicate, dacă veți schimba învățătura Mea sau dacă veți face o prezentare 

confuză a acesteia celor nevoiași (din punct de vedere spiritual), veți culege o recoltă proastă. 

42 Fiți atenți cum transmiteți învățătura Mea și cum vorbiți despre ea, pentru că sunteți responsabili 

de o moștenire foarte mare. 

43 Eu sunt proprietarul seminței, voi sunteți lucrătorii, faceți-o să germineze, să înflorească și să 

rodească așa cum v-am învățat. 

44 Cu toate acestea, nu vă simțiți ca niște servitori sau sclavi. Simțiți-vă liberi să iubiți și să lucrați în 

cadrul Lucrării mele. Eu sunt lumina care luminează căile și voi sunteți cei care aleg calea. 

45 Dacă cineva umblă ca un orb și nu vede această lumină, dacă cineva este leneș și de aceea nu o 

găsește, dacă cineva se abate de pe cale, nu Mă învinovățiți pe Mine, căci oriunde v-ați afla, Eu vă voi 

vorbi sub diferite forme. Înțelegeți că cel care vrea să Mă găsească trebuie să facă un efort. 

46 Cuvântul meu intră în inima voastră așa cum intră grâul în solul fertil, iar când îl primiți, trebuie 

să-l faceți să înflorească și să se înmulțească. 

47 Studiați acest cuvânt pentru a-i cunoaște conținutul și acționați asupra lui pentru a-i înțelege 

valoarea; și nu păstrați cunoștințele pe care le dobândiți prin studiu doar pentru voi înșivă, ci faceți-le 

cunoscute omenirii. Vei vedea cu bucurie că este bine primită de frații tăi și îi vei vedea trezindu-se la 

iubire și la credință. 

48 După acest timp, oamenii vor veni la voi în căutarea învățăturii mele și, fără să fi auzit cuvântul 

meu transmis prin "portavocile", vor ști că am venit din nou și vor avea certitudinea că am vorbit omenirii 

sub această formă. 

49 Va veni momentul în care Cuvântul Meu se va răspândi la toate națiunile, iar poruncile Mele date 

în acest moment vor dobândi viață și putere de-a lungul veacurilor. Oricine se pregătește va simți 

prezența Mea în spiritul său și, în cele din urmă, ființa umană se va supune legii Mele. Liberul arbitru va fi 

înțeles în mod corect de către el și va face fapte drepte în cadrul Legii Mele divine. 

50 Încă o dată vă las urma pentru ca voi să mă urmați. Când porniți în căutarea oamenilor pentru a le 

aduce Vestea Bună, nu-i rugați să vă asculte. 
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Duceți-vă sarcina cu demnitate, iar cei care vă vor crede vor fi cei pe care i-am ales pentru a-i face 

ucenicii mei. - Vor circula zvonuri că Maestrul s-a întors pentru a-i chema pe noii săi apostoli, iar voi veți fi 

martori la aceste manifestări, dezvăluindu-le că și voi v-ați întors pe pământ, voi care ați fost cu mine în 

Era a doua și ați auzit cuvântul meu în Galileea și Iudeea. Dar dacă se îndoiesc de tine, spune-le să 

reflecteze la cuvintele Mele și la profețiile date apostolilor Mei, și atunci vor ști că acesta este adevărul. 

51 Vouă, celor care Mă ascultați, vă dau Cuvântul Meu prin mijlocirea purtătorilor de cuvânt; mai 

târziu, vor veni alte generații care vor studia tot ceea ce am spus și care va fi păstrat în tipar și va umple 

volume groase. 

52 Eu sunt Viața și vă anim în fiecare clipă, dar trebuie să lupt cu ideile și gândurile voastre. Lucrurile 

voastre vă aduc durere și moarte și nu știți cum să Mă căutați pentru a deveni puternici în bine. De ce nu 

veniți la Mine? Cine M-a chemat și nu a simțit prezența Mea? Cât de mult te iubesc și cât de mult te-am 

iubit dintotdeauna! Încă înainte de a te fi creat, te-am iubit în Mine și, din clipa în care ai ieșit din Spiritul 

Meu, ai primit darurile Mele și poruncile Mele pentru toate timpurile. 

53 Pământul pe care pășiți astăzi nu este casa voastră veșnică, nu este pământul făgăduinței; de 

aceea, tânjiți mereu după o altă viață, mai înaltă, aspirați la perfecțiune, pentru că ea vă vine ca o 

moștenire veșnică; este starea de exaltare pe care spiritul vostru o va atinge după mari lupte. Nu vă 

mulțumiți cu bunurile pământești, pentru că știți că sunteți destinați să cunoașteți viața perfectă, 

spirituală, cu toate harurile și frumusețile ei. 

54 Nu vă așteptați ca frații voștri să se reînnoiască doar prin lucrarea mea divină, fără să fi luptat 

pentru asta. Sarcina voastră este să lucrați pentru a construi bazele unei noi umanități care să iubească și 

să se supună Legii Mele. Pentru aceasta, rugăciunea este cea mai bună armă a ta. 

55 Eu vorbesc minților și inimilor tuturor oamenilor; îi hrănesc și va veni o vreme când vor putea să 

se conecteze cu Mine de la spirit la spirit și atunci nu vor mai exista secrete între Tatăl și Fiul. Pregătiți-vă 

pentru acel moment în care nu Mă voi mai face cunoscut prin intermediul minții umane. 

56 Scrieți Cuvântul Meu pentru generațiile viitoare și feriți-vă să nu-mi îndepliniți ordinele cum 

trebuie. Nu vreau ca noii mei ucenici, cei care vor cunoaște Cuvântul Meu doar prin Scripturi, să găsească 

imperfecțiuni în învățătura Mea ca urmare a lipsei voastre de pregătire. Este voința Mea ca tot conținutul 

și adevărul Lucrării Mele să fie cuprinse în aceste pagini. În această carte pe care v-am încredințat-o, am 

reunit Cuvântul Meu revelat în trei rânduri, iar tot ceea ce a rămas ascuns sau învăluit în mister veți 

înțelege atunci când vă veți uni de la spirit la spirit cu Divinitatea Mea. 

57 Vă spun cu adevărat, dacă credeți că manifestarea Mea în acest timp nu este un eveniment și că, 

odată cu dispariția voastră, Lucrarea Mea se va încheia, nu aveți nicio idee despre amploarea ei și nici nu 

ați văzut lumina celui de-al șaselea sigiliu care luminează și însuflețește toate lucrurile create și 

marchează o nouă etapă pentru perfecționarea spiritului. 

58 Dacă ați vedea umilința spiritului vostru în ascultarea Cuvântului Meu, "materia" voastră s-ar uni 

cu acesta pentru a forma o singură voință; dar învelișul trupului este un obstacol în calea progresului 

vostru spiritual. Vedeți în aceasta lupta și în ea meritele necesare pentru ascensiunea voastră spirituală. 

59 Când vă simțiți deprimați de încercările vieții, agățați-vă de Mine și veți fi puternici și nimeni nu vă 

va distruge pacea și nu vă va fura moștenirea. 

60 Vreau să te văd mereu arzând în iubirea ta, ca să nu fii ca mormintele care sunt fierbinți doar cât 

timp soarele își trimite razele și se răcesc din nou spre seară, când se ascund. 

61 Nu vă emoționați doar când auziți Cuvântul Meu, ci iubiți-Mă și iubiți-vă unii pe alții mereu, așa 

cum Eu vă iubesc pe voi. 

62 În inimile recunoscătoare am auzit această rugăciune: "Doamne, neobosit ne acorzi atâtea 

binefaceri". Dar eu vă spun: Eu sunt Tatăl vostru și văd nevoia voastră. Cum să nu fie mișcat Duhul Meu în 

rugăciunea ta? Te-am mângâiat în singurătatea cămăruței tale și te-am luminat pentru ca rugăciunea ta 

spirituală să fie de folos. 

63 Las o carte memorială în inima ucenicilor Mei, astfel încât, după 1950, când Cuvântul Meu nu va 

mai fi auzit prin intermediul minții umane, ei vor fi cei care vor aduce mesajul Meu omenirii. 
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64 Câte învățături ați auzit și ați învățat în aceste case de rugăciune discrete, unde Cuvântul meu se 

face cunoscut, deși nu există ritualuri, altare sau imagini în ele; aici nu ați mai simțit goliciunea în inimile 

voastre. 

65 Ferice de voi, care M-ați ascultat cu blândețe și umilință, căci mâine veți uimi mulțimile cu sensul 

profund al cuvântului vostru. 

66 Discipoli, acum este momentul să recunoașteți măreția și puritatea Lucrării Mele, astfel încât, 

atunci când o veți proclama în viitor, acțiunile voastre să fie în conformitate cu Învățătura Mea. 

67 Mulțimile se apropie de acest popor; fiți pregătiți; nu vreau să vă surprindă făcând nedreptăți, 

căci s-ar putea să spună: "Sunt aceștia noii ucenici ai Domnului?". 

68 După ce ți-am vorbit atât de mult, nu vreau ca ei să găsească grânarul tău gol de fapte bune. 

69 Mâine veți fi cercetați și puși la încercare de oameni care doresc să vă vadă slăbiți pentru a vă 

acuza și a nega Adevărul Meu. 

70 Nu vă așteptați ca doar Cuvântul Meu scris în cărți să realizeze miracolul convertirii umanității; 

este necesar ca marii soldați ai Cauzei Mele să se ridice pentru a pecetlui și confirma Adevărul Meu, 

având ca arme credința, curajul și iubirea lor. 

71 Nu va fi necesar să vă interesați dacă drumul este liber sau nu, nici nu va fi nevoie să mergeți în 

căutarea mulțimilor, pentru că Eu voi lua asupra Mea sarcina de a pune pe calea voastră pe cei nevoiași. 

72 Este necesar ca în rândul umanității să apară oameni care să recunoască măreția Legii Mele și să o 

facă să fie recunoscută. 

73 Voi, cei care M-ați ascultat în acest timp - fiți mari prin smerenie, prin Cuvântul Meu, prin virtutea 

voastră și prin buna împlinire a Legii Mele! Dar să nu credeți că veți fi cei mai mari dintre oameni pentru 

că m-ați ascultat. Câți dintre cei care sunt departe de învățăturile Mele, în ziua în care te vor auzi, 

mărturia ta va fi suficientă pentru a realiza lucrări mai mari decât ale tale. 

Vă veți bucura foarte mult de acest lucru, căci aceste lucrări vor fi rodul împlinirii voastre. 

74 Acum vă întăresc și vă închid rănile pe care omenirea obișnuia să vi le facă, astfel încât să aveți 

oțelul necesar atunci când va începe lupta. 

75 Fiți conștienți de faptul că lumina celui de-al șaselea sigiliu vă luminează pe voi, al șaselea sfeșnic 

luminează omenirea; dar, deși toți sunt luminați de această lumină, unii devin conștienți că trăiesc într-un 

timp semnificativ, în timp ce alții lasă toate învățăturile să treacă neobservate. 

76 De ce, dacă toți ați fost creați egali, nu aveți cu toții credință? - Datorită liberului tău arbitru și a 

dezvoltării diferite a spiritului tău. Prin urmare, în timp ce unii speră că o lumină și o putere superioară îi 

va ghida, alții au încredere în ceea ce cred că sunt propriile puteri, iar când acestea le lipsesc, se simt 

pierduți. 

77 Cu mult timp în urmă, spiritul vostru a ieșit din mine; totuși, nu toți au progresat în același mod 

pe calea dezvoltării spirituale. 

78 Toate destinele sunt diferite, chiar dacă te duc la același scop. Unora le sunt rezervate aceste 

încercări, altora cele. O creatură merge într-o direcție, alta urmează alta. Nu ați apărut cu toții în același 

moment și nici nu vă veți întoarce cu toții în același timp. Unii merg în față, alții în spate, dar scopul vă 

așteaptă pe toți. Nimeni nu știe cine este aproape de ea sau cine se îndepărtează de ea, pentru că sunteți 

încă prea mici pentru a avea această cunoaștere; sunteți oameni și vanitatea voastră v-ar putea distruge. 

79 Tatăl vă spune tuturor să perseverați, iar celor care au credință le spune să lumineze calea celor 

care umblă în întuneric. 

80 Reflectați adânc asupra cursului vieții voastre și veți vedea că uneori ați pășit viguros, alteori 

încet; alteori ați căzut și apoi v-ați ridicat din nou până când, în cele din urmă, ați reușit să faceți un pas 

mai sigur și mai ferm. 

81 Numai eu vă cunosc evoluția, deși trebuie să vă spun că spiritul cu adevărat superior își cunoaște 

progresul fără a fi orgolios. 

82 Prin darul intuiției poți ști dacă mersul tău este excesiv de lent, sau dacă ești într-un pas uluitor, 

dacă te-ai oprit sau dacă, după părerea ta, ai căpătat o poziție fermă. 



U 10 

73 

83 Prin conștiința ta poți ști dacă drumul pe care mergi este permis sau dacă l-ai ratat. 

84 Pentru a lăsa o urmă binefăcătoare a trecerii tale prin lume pentru cei care vin după tine, este 

necesar să îndeplinești Legea Mea; cu ea vei lăsa opere mărețe, iar memoria și exemplul tău vor fi de 

neșters. 

85 discipoli, eu sunt ciocârlia sub aripile căreia trăiți ca niște păsări tinere. De asemenea, vă spun că 

pecetea a șasea este singura care este deschisă și vă luminează în acest timp. 

86 Realizați că mulți dintre lucrătorii Mei, care au fost primii discipoli ai spiritismului, au căzut în 

grava eroare de a crede că sigiliile sunt locuri de adunare, că sigiliile au fost dezlegate în această națiune 

și că ei sunt proprietarii lor. 

87 Îi fac să simtă neîncetat dreptatea Mea, căci ei sunt în acest timp ca niște primii născuți pe care i-

am chemat și invitat la masa Mea, cărora le-am rezervat Cuvântul Meu de iubire. Ei merg pe străzile lumii 

purtând cu ei darurile și comisioanele lor fără să vrea să știe ce poartă. Ei cred că împlinesc Legea Mea și 

îi condamnă pe frații lor. 

88 Ei nu știu încotro se îndreaptă și nici nu bănuiesc măreția Lucrării Mele, iar când i-am chemat să 

Mă asculte deasupra minții umane și i-am întrebat: credeți în Prezența Mea sub această formă? mulți 

dintre ei M-au negat. 

89 Le-am spus: "Arătați-Mi mulțimea voastră de adepți, numărați-Mi minunile pe care le-ați făcut, 

dar ei Mi-au arătat foarte puține roade. Le-am arătat marile mulțimi care se adună acolo unde se aude 

Cuvântul Meu, miriadele de mărturii ale puterii Mele și le-am amintit: "Pomul va fi cunoscut după 

roadele sale". - Aceasta este cea de-a șasea pecete sub a cărei lumină trebuie să Mă urmați cu toții. 

Astăzi, cel de-al șaselea sfeșnic, care este Cuvântul divin, vă luminează. 

90 Iată, în poporul Meu sunt copii ai îndoielii alături de copii ai credinței, cei care Mă neagă și cei 

care Mă urmează: Unul înclinat spre materialism, iar celălalt care se străduiește să atingă spiritualitatea. 

Aceasta este cauza principală a discordiei voastre în această perioadă. 

91 Dar învățătura Mea este strălucitoare ca lumina zilei. 

92 Mielul lui Dumnezeu a dezlegat pecețile, și numai acesta va fi capabil să le sigileze din nou. 

93 Noul Ierusalim nu se află nici în această națiune, nici în oricare alta; acest oraș este spiritual, chiar 

dacă voi veți putea locui în el din acest moment. 

94 Nu Ilie este cel care a dezlegat pecețile; el a fost un precursor, astfel încât cel de-al șaselea sigiliu 

să fie dezlegat și dezvăluit la timpul potrivit. Ilie reprezintă cel de-al șaselea sigiliu și misiunea sa este 

foarte înaltă; el v-a dezvăluit că pentru voi începe un nou timp de revelație. 

95 Cele șapte biserici din Asia, care au fost sanctuarele în care vocea apostolilor Mei a răsunat ca 

mesaj pentru toate generațiile de națiuni, sunt o imagine frumoasă a Cărții celor șapte peceți. 

96 Roque Rojas a venit pe lume cu misiunea de a fi primul organ de comunicare prin care Ilie i-a 

chemat pe primii lucrători ai Epocii a Treia, iar printre primii care au primit comisioane a apărut o 

fecioară cu spiritualitatea și dăruirea necesare pentru ca în ea să aibă loc miracolul manifestării Mele prin 

intermediul minții umane. De atunci, și prin această mediere, Cuvântul Meu a indicat perioada acestei 

manifestări, care a început cu manifestarea lui Ilie și care va dura din 1866 până în 1950. 

97 Multe organe de înțelegere au fost pregătite pentru ca voi să aveți Cuvântul Meu inepuizabil, care 

este sursa înțelepciunii și a revelațiilor până în ultima clipă a manifestării Mele. 

98 Mai târziu, va veni timpul spiritualizării și, deși nu veți mai auzi Cuvântul Meu, Mă veți simți mai 

aproape de voi. 

99 Indiferent de buna pregătire a unora și de slaba pregătire a altora, voi continua să cobor pentru a 

Mă face cunoscut. De dragul bunei intenții a unora și a lipsei de pregătire a altora, Spiritul Meu va fi 

prezent sub această formă până în 1950; căci nimic nu va putea împiedica împlinirea voinței Mele. 

100 Dar cei care vor adăuga ceva străin la această mâncare și vor da mulțimilor să bea apă care nu 

este limpede și pură vor da socoteală în fața Mea. 

101 Este voința Mea ca voi să vă întoarceți în locurile în care nu ați reușit să îndepliniți nicio sarcină. 
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102 Drumurile sunt pavate, câmpurile așteaptă sămânța. Pregătiți-vă și lăsați să vină ceasul luptei 

voastre. Atunci vă veți îmbrățișa ca frații, veți porni la drum și veți lăsa voința mea să se împlinească în 

voi. 

103 Nu uitați că Lucrarea Mea este pură și că o veți iubi până la sfârșit. 

104 Trebuie să practicați caritatea activă pe tot parcursul vieții voastre; aceasta este sarcina voastră. 

Aveți multe daruri spirituale pentru a ajuta altruist în diferite moduri. Dacă știți cum să vă pregătiți, veți 

realiza ceea ce voi numiți imposibil. 

105 Activitatea de iubire pe care o desfășurați cu o monedă - deși și aceasta este tot o activitate de 

iubire - va fi totuși cea mai puțin elevată. 

106 Iubire, iertare și pace trebuie să aduceți în inimile fraților voștri. 

107 Nu mai vreau ca fariseii și ipocriții să fie protejați în Legea Mea. Vreau discipoli care să simtă 

durerea semenilor lor. Îi voi ierta pe toți cei care se pocăiesc, indiferent de secta sau religia pe care o 

profesează, și le voi arăta în mod clar adevărata cale. 

108 Ferice de cei care duc învățăturile Mele în țări străine, căci Legea Mea și îngerii Mei păzitori îi vor 

proteja. V-am spus că, prin intermediul unuia dintre copiii Mei care este echipat, o zonă vastă poate fi 

salvată. Faceți-vă demni de acest har și vă voi acorda multe lucruri. 

109 Vă vorbesc în multe feluri, astfel încât Cuvântul Meu să vă întărească și să nu deveniți slabi atunci 

când aveți cea mai mare nevoie de credință. 

110 Iubiți-vă unii pe alții când sunteți împreună, iubiți-vă unii pe alții când sunteți departe unii de alții, 

atunci binecuvântarea Tatălui se va coborî peste această frăție. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 11  
1 Umanitate, caută-ți fericirea în iubirea Tatălui tău ceresc, căci îți spun cu adevărat că unirea cu 

Dumnezeu te va face să simți fericirea în spiritul tău. 

2 Atunci când omul intră pe calea spirituală, el va fi găsit în sfârșit calea spre fericire. Discipoli, 

înțelegeți minunea de a putea avea și simți Împărăția Cerurilor în spiritul vostru! 

3 Vă dau din nou lecții prin învățătura iubirii, căci, deși sunteți în curs de a învăța lecțiile vieții, care 

este o școală pentru voi, nu ați pătruns tot ceea ce vă dezvăluie ea pe calea voastră. 

4 O, copiii mei preaiubiți, voi care vă plângeți ca oile rătăcite și strigați cu glas înfricoșat după 

Păstorul vostru! Dacă închizi ochii la realitatea care te înconjoară, ajungi să crezi că eu sunt cauza tuturor 

nenorocirilor tale pe pământ; alții cred că sunt indiferent la binele și la necazul lor. 

5 Cât de nerecunoscători sunteți când vă gândiți la Tatăl vostru în acest fel și cât de nedrepți când 

judecați dreptatea Mea perfectă! 

6 Crezi că nu te aud când spui că te hrănești doar cu amărăciune, că lumea în care trăiești este o 

lume fără fericire și că viața pe care o duci nu are nici o rațiune de a fi? 

7 Mă simțiți doar atunci când credeți că vă pedepsesc, că vă refuz orice milă și uitați de tandrețea și 

bunătatea Tatălui vostru; vă plângeți de viața voastră în loc să binecuvântați binefacerile Lui. 

8 Asta pentru că închideți ochii la adevăr și vedeți doar suferință și lacrimi în mediul vostru și cădeți 

în disperare pentru că credeți că totul va rămâne fără răsplată. 

9 Cât de diferită ar fi viața ta dacă, în loc de această răzvrătire, de această lipsă de înțelegere, 

primul tău gând în fiecare zi ar fi să-l binecuvântezi pe Tatăl tău, iar primele tale cuvinte ar fi cele de 

mulțumire pentru atâtea beneficii pe care dragostea Lui ți le acordă! Dar voi nu mai sunteți capabili să 

simțiți aceste virtuți pentru că carnea v-a tulburat spiritul și ați uitat învățătura mea; de aceea vă vorbesc 

despre aceste senzații pe care le-ați alungat din inima voastră. 

10 Soarta are mila pe care Dumnezeu a pus-o în ea. Soarta ființelor umane este plină de bunătate 

divină. 

11 De multe ori nu găsești această bunătate pentru că nu știi cum să o cauți. 

12 Dacă urmați o cale dură și amară în cadrul destinului trasat de Mine pentru fiecare spirit, Eu caut 

să o îndulcesc, dar niciodată să îi sporesc amărăciunea. 

13 Oamenii au nevoie unii de alții în lume, nimeni nu este prea mult și nimeni nu este prea puțin. 

Toate viețile sunt necesare una alteia pentru completarea și armonia existenței lor. 

14 Cei săraci au nevoie de cei bogați, iar cei bogați au nevoie de cei săraci. Cei răi au nevoie de cei 

buni, iar aceștia din urmă de cei dintâi. Ignoranții au nevoie de cei care știu, iar cei care știu au nevoie de 

cei ignoranți. Cei mici au nevoie de cei mai mari, iar aceștia, la rândul lor, au nevoie de copii. 

15 Fiecare dintre voi este așezat de înțelepciunea lui Dumnezeu în această lume la locul său și 

aproape de cel cu care trebuie să fie. Fiecărei persoane îi este atribuit cercul în care va trăi și în care 

există spirite încarnate și neîncarnate cu care va trăi. 

16 Astfel, fiecare în felul său, îi veți întâlni treptat pe toți cei care au sarcina de a vă învăța iubirea 

care vă înalță; de la alții veți suferi durerea care vă purifică. Unii îți vor aduce suferință pentru că ai 

nevoie de ea, în timp ce alții îți vor oferi dragostea lor pentru a-ți compensa amărăciunea; dar toți au un 

mesaj pentru tine, o învățătură pe care trebuie să o înțelegi și să o folosești. 

17 Vă spun încă o dată că nu ați recunoscut mesajul pe care fiecare ființă îl are pentru voi, deși 

participați la învățăturile mele. 

18 Căutați în fiecare dintre frații voștri atât partea bună, pe care vă oferă să o învățați de la el, cât și 

partea rea, ca să-l ajutați să se ridice; în acest fel veți merge pe calea vieții cu ajutor reciproc. 

19 Oprește-te și gândește-te pentru o clipă, pentru că ai lăsat să treacă multe care ți-ar putea face 

bine. Nu lăsați să treacă aceste oportunități, pentru că sunt lecții pe care le lăsați să treacă. 
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20 Fiecare ființă umană este o lecție, o așteptare a iubirii sau a lipsei de iubire, care în cele din urmă 

vă va da adevărul său dulce sau amar; și astfel veți trece de la o lecție la alta, uneori învățând, alteori 

predând, căci trebuie să transmiteți și fraților voștri mesajul pe care l-ați adus pe pământ. 

21 În realitate, vă spun, dacă omenirea ar înțelege aceste învățături, nu ar mai plânge atât de mult 

pe pământ. 

22 Nu uitați că fiecare spirit* întrupat și dezîncarnat* care vă traversează calea vieții sub orice formă 

vă va ajuta în destinul vostru. 
* Spiritul întrupat: care locuiește încă în corpul său carnal; spiritul neîncarnat: care nu mai locuiește în corpul său 

material. 

23 Câte Spirite de Lumină am trimis în lume pentru voi, iar voi nu v-ați oprit să binecuvântați iubirea 

mea pentru voi! 

24 Multe spirite pe care vi le-am trimis nu le-ați luat în seamă, fără să vă dați seama că ele făceau 

parte din destinul vostru; dar pentru că nu ați înțeles cum să le primiți, ați rămas cu mâinile goale și mai 

târziu ați fost nevoiți să vărsați lacrimi de regret. 

25 Umanitatea, destinul tău este de a fi în armonie cu toate lucrurile create. Această armonie despre 

care vă vorbesc este cea mai mare dintre toate legile, pentru că în ea găsiți o comuniune perfectă cu 

Dumnezeu și cu lucrările Sale. 

26 Studiați spiritele care vă înconjoară și pe cei care vă intersectează calea în viață pentru a le 

aprecia virtuțile, pentru a absorbi mesajul pe care vi-l transmit sau pentru a le oferi ceea ce ar trebui să 

primească de la voi. 

27 De ce v-ați disprețuit vecinii pe care soarta i-a pus în calea voastră? Le-ai închis ușa inimii tale fără 

să experimentezi învățătura pe care ți-au adus-o. 

28 De multe ori l-ai îndepărtat chiar pe cel care a adus un mesaj de pace și mângâiere în spiritul tău, 

iar apoi te plângi când tu ești cel care le-a umplut paharul cu amărăciune. 

29 Viața aduce schimbări și surprize neașteptate, și ce vei face dacă mâine va trebui să îl cauți cu dor 

pe cel pe care l-ai respins cu aroganță astăzi? 

30 Țineți cont de faptul că este posibil ca mâine să trebuiască să-l căutați pe cel respins și disprețuit 

astăzi, plin de dorință, dar că de multe ori va fi deja prea târziu. 

31 Dacă sunteți copii, înțelegeți și apreciați bunătatea părinților voștri. Dacă sunteți părinți, fiți 

înțelegători cu copiii voștri. Dacă sunteți soți, cunoașteți-vă și iubiți-vă; dar dacă nu sunteți încă soți și îl 

așteptați pe cel care se va alătura destinului vostru, pregătiți-vă să îl primiți, să îl înțelegeți. 

32 Nu vă mai creați și mai multă amărăciune prin aberații și frivolități și, dacă tot nu ați învățat să 

citiți în cartea vieții, citiți măcar în noblețea spirituală a celor care vă înconjoară direct. 

33 Umanitate, înțelegeți Cuvântul Meu, învățați de la Mine și vedeți cum nu îndepărtez pe nimeni de 

la Mine dintre cei care se apropie de Mine, pentru că Eu știu că toți sunteți copiii Mei, că toți aveți nevoie 

de Mine. 

34 Învățați această învățătură ca să înțelegeți cum să deveniți maeștri; dar mai întâi învățați să fiți 

frați. 

35 Trebuie să înțelegeți cu toții că destinul vostru este să învățați marile lecții ale vieții, pentru că 

numai așa veți atinge vârful perfecțiunii voastre, numai așa veți deveni mari. Altfel, veți purta mereu în 

voi nemulțumire, plângeri și lipsă de înțelegere, blasfemii și reproșuri la adresa Domnului vostru. 

36 Lasă învățăturile Mele să fie sfătuitorul tău pe calea ta și vei simți în tine o forță care nu te va lăsa 

niciodată să deznădăjduiești și te va conduce pas cu pas spre cel mai înalt vârf al înțelegerii. 

37 Alină-i pe cei pe care îi vezi plângând. Dumnezeu v-a condus la ele, căci acolo este sarcina voastră. 

38 Înțelegeți învățătura Mea pentru a nu mai comite alte greșeli în viața voastră; căci fiecare jignire 

pe care o faceți fraților voștri, fie prin cuvinte, fie prin fapte, va fi o amintire de neșters în conștiința 

voastră, care vă va reproșa iremediabil. 

39 Vă spun din nou că este nevoie de voi toți pentru ca planul divin să se împlinească și pentru ca 

marea mizerie spirituală dintre oameni să ia sfârșit. 
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40 Atâta timp cât există egoism, va exista durere. Schimbați-vă indiferența, egoismul și disprețul în 

iubire, în compasiune, și veți experimenta cât de curând pacea va veni la voi. 

41 Gândiți-vă profund la toate învățăturile Mele! 

42 Cunoașteți-vă pe voi înșivă! Am privit existența oamenilor din toate timpurile și știu care a fost 

cauza tuturor suferințelor și nefericirii lor. 

43 Încă din cele mai vechi timpuri am văzut oameni care și-au luat viața din invidie, din materialism, 

din foame de putere; ei și-au neglijat întotdeauna spiritul, crezând că sunt doar materie, iar când a venit 

ceasul să lase în urmă forma umană pe pământ, tot ce a rămas a fost ceea ce au creat în viața lor 

materială, fără să culeagă vreo fericire pentru spirit, pentru că nu l-au căutat, nu s-au gândit la el, nu s-au 

preocupat de virtuțile spiritului, nici de cunoaștere. Erau mulțumiți să trăiască fără să caute calea care îi 

va conduce la Dumnezeu. 

44 Atâta timp cât voi, care nu iubiți viața pentru că o numiți crudă, nu recunoașteți importanța 

conștiinței în om și nici nu vă lăsați ghidați de ea, nu veți găsi nimic cu adevărat valoros. 

45 Conștiința este cea care ridică spiritul la o viață mai înaltă, deasupra materiei și a patimilor sale. 

Spiritualizarea vă va face să simțiți marea iubire a lui Dumnezeu dacă reușiți să o transformați în acțiune. 

Atunci veți înțelege sensul vieții, îi veți vedea frumusețea și îi veți descoperi înțelepciunea. Atunci veți ști 

de ce am numit-o viață. 

46 Cine va îndrăzni să respingă această învățătură spunând că nu este adevărată după ce a ajuns să o 

cunoască și să o înțeleagă? 

47 Când veți înțelege că adevărata voastră valoare se află în conștiința voastră, veți trăi în armonie 

cu tot ceea ce a creat Tatăl vostru. 

48 Atunci conștiința va înfrumuseța biata viață umană; dar înainte de aceasta, omul trebuie să se 

îndepărteze de toate patimile care îl despart de Dumnezeu pentru a urma calea dreptății și a 

înțelepciunii. Atunci va începe pentru tine adevărata viață, viața pe care astăzi o privești cu indiferență, 

pentru că nu știi ce disprețuiești și nu ai nicio idee despre perfecțiunea ei. 

49 Umanitate, ați rămas inerți spiritual de-a lungul veacurilor pentru că ați crezut că adevărata 

fericire și adevărata pace aparțin existenței umane, fără să înțelegeți că ele fac parte din Viața Spirituală, 

care este adevărata viață. 

50 Caută-i pe cei care te iubesc și pe cei care te detestă; iubește viața pe care ai numit-o crudă fără 

să știi că este ca o carte deschisă plină de înțelepciune pentru tine. Lasă-te mișcat de bucuriile și de 

suferințele altora. Vedeți în fiecare ființă umană un Maestru și simțiți-vă pe voi înșivă ca un simbol viu al 

binelui, nu al răului, căci în funcție de faptele voastre în viață va fi simbolul pe care îl veți întruchipa. 

51 Oamenii și-au imaginat iadul ca pe un loc de chinuri veșnice unde, în opinia lor, vor merge toți cei 

care au încălcat poruncile Mele. Și așa cum au creat acest iad pentru infracțiunile grave, tot așa au 

imaginat un alt loc pentru infracțiunile mai puțin grave și, de asemenea, un altul pentru cei care nu au 

făcut nici bine, nici rău. 

52 Cel care spune că în lumea de dincolo nu se bucură și nici nu suferă nu spune adevărul; nimeni nu 

este lipsit de suferință și nici de bucurie. Suferințele și bucuriile vor fi mereu amestecate atâta timp cât 

spiritul nu atinge cea mai înaltă pace. 

53 Ascultați, copiii Mei: iadul este în cei întrupați și neîncarnați, în locuitorii acestei lumi și ai "Văii 

spirituale"; iadul este simbolul suferințelor grave, al remușcărilor cumplite, al disperării, al durerii și al 

amărăciunii celor care au păcătuit grav. Dar ei se vor elibera de aceste consecințe prin dezvoltarea 

spiritului lor spre iubire. 

54 Raiul, pe de altă parte, care simbolizează adevărata fericire și pace, este pentru cei care s-au 

îndepărtat de patimile lumii pentru a trăi în comuniune cu Dumnezeu. 

55 Consultă-ți conștiința și vei ști dacă trăiești în iad, dacă îți ispășești greșelile sau dacă ești pătruns 

de pacea raiului. 
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56 Ceea ce oamenii numesc rai sau iad nu sunt locuri specifice, ci esența faptelor tale, pe care 

spiritul tău o culege atunci când ajunge în "valea spirituală". Fiecare își trăiește iadul, locuiește în lumea 

sa de ispășire sau se bucură de fericirea pe care o dă înălțarea și armonia cu spiritul divin. 

57 Eu sunt Tatăl vostru și voi sunteți copiii mei foarte iubiți. Vino, ridică-te deasupra tuturor 

lucrurilor create și vino la Mine. 

58 Iubiți discipoli, aceste vremuri sunt vremuri de judecată pentru omenire. A trecut termenul limită 

pentru a începe să vă plătiți datoriile. Acum culegi recolta semănatului din trecut, rezultatul sau 

consecințele faptelor tale. 

59 Omul are un timp pentru a-și face treaba și un altul pentru a răspunde pentru ceea ce a făcut; 

acesta din urmă este timpul în care trăiești. Acesta este motivul pentru care suferiți și plângeți cu toții. 

Așa cum tu ai un timp al semănatului și altul al secerișului, tot așa și Dumnezeu are unul pe care ți l-a 

acordat pentru a împlini Legea Sa și altul pentru a manifesta dreptatea Sa. 

60 Trăiți acum în timpul judecății divine. Durerea te face să plângi, umanitatea se purifică în propriile 

lacrimi, căci nimeni nu este scutit de ispășirea (vinei sale). 

61 Acestea sunt vremuri de dreptate în care ar trebui să reflectați asupra destinului vostru, pentru 

ca, prin contemplație și spiritualizare, să auziți vocea conștiinței, care nu vă induce în eroare și nu vă 

înșală, ci vă conduce pe calea păcii. 

62 Cel mai dificil lucru pentru spirit este să atingă spiritualizarea prin intermediul materiei; cel mai 

dificil lucru pentru om este să se recunoască pe sine în esență. Nu vă lăsați viața nefolosită, învățați toate 

lecțiile ei. Sarcina voastră este de a dobândi înțelepciune, de a-i învăța pe cei care vă înconjoară și de a vă 

perfecționa în spirit. 

63 Poporul meu, dacă știți că destinul vostru spiritual este mare, luați calea iubirii și aprindeți-vă 

lumina credinței pe flacăra divină a înțelepciunii mele. 

64 Veniți la Mine, omenire, Eu sunt Speranța, Eu sunt Mângâietorul promis care v-a adus Mesajul 

Său de Pace în acest timp de haos. Pentru că ai plâns și ai suferit mult, mângâierea și iubirea mea se 

revarsă în tine ca un izvor de milă. 

65 Adevărat vă spun că ați încălcat Legea mea de multe ori, dar este la fel de adevărat că vă veți 

purifica în iubirea mea. Ce ai face dacă în acest moment, în loc să te mângâi, aș veni la tine doar ca un 

judecător? 

66 Eu sunt Maestrul Iubirii care vine să te ajute cu crucea ta. Eu sunt tovarășul tău de călătorie care 

îți călăuzește pașii și îți stă alături în singurătatea și amărăciunea ta. Eu sunt prietenul bun pe care îl 

așteptai. Eu sunt hrana de care are nevoie spiritul vostru, căci iubirea Mea este hrana care vă dă viață. 

67 În toate timpurile ați avut nevoie de Mine, dar mai ales în aceste vremuri în care omenirea își 

golește din plin paharul durerii. De aceea sunt cu voi, pentru că Eu sunt Mântuitorul vostru. - Voi plângeți 

și Eu vă binecuvântez plânsul, căci lacrimile păcătoșilor sunt roua binecuvântată cu care sunt fertilizate 

inimile. 

68 Spiritul tău s-a îndepărtat de materie pentru a asculta Cuvântul Meu în lumea spirituală și Mi-a 

vorbit fără cuvinte. 

69 Spiritul mai dezvoltat știe că cuvântul uman sărăcește și diminuează expresia gândirii spirituale; 

de aceea, el lasă buzele materiale să tacă pentru a se ridica și a exprima în limba pe care numai 

Dumnezeu o cunoaște secretul pe care îl poartă ascuns în adâncul ființei sale. 

70 Lasă durerea deoparte, ridică-te deasupra lacrimilor și continuă să Mă asculți. Realizați că a sosit 

cel de-al treilea timp pentru umanitate și simțiți responsabilitatea de a vă pregăti. Mărturisește-Mă și 

ridică-ți duhul. Eu vă ascult rugăciunea și vă acord harul și iertarea Mea. 

71 Mă lăudați cu cântece spirituale când Mă vedeți coborând de pe "înălțimea muntelui" la voi 

acasă, iar la auzul Cuvântului Meu, spiritul vostru tremură și Îmi spuneți: "Doamne, știm că ești cu noi". - 

Dar nu toți au simțit venirea Mea și este necesar ca cuvintele Mele și dovezile Mele să fie repetate în 

mod constant pentru a vă face conștienți de faptul că am venit din nou în omenire. Am căutat în ființa 
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umană o casă, un templu în care să locuiesc, și încă nu l-am găsit; dar nu voi înceta să șlefuiesc rocile 

până nu le voi transforma în inimi care să simtă prezența mea și, odată cu ea, dreptatea și iubirea mea. 

72 Dacă simțiți că rătăciți într-un deșert al neînțelegerii, fiți curajoși și mergeți mai departe. Dar 

dacă, conform voinței mele, vă voi face să traversați deșerturi și munți pentru a duce Vestea cea Bună pe 

alte meleaguri, puneți-vă pe treabă, căci dacă veți rămâne fără apă, o voi face să izvorască din stâncă 

pentru a vă potoli setea, iar dacă nu veți avea putere pentru lunga călătorie, vă voi învia. 

73 Munca pe care v-o încredințez este delicată. Nu lăsați mâini nefaste să fure această comoară 

pentru a spune mai târziu că este rodul inspirației lor și cu ea se înalță și îi umilesc pe cei neștiutori. 

74 Când veți veni la Mine, vă voi cere și vă voi cere socoteală de tot ce v-am dat, dar mulți dintre voi 

Îmi vor spune: "Doamne, mi-am pierdut moștenirea". Atunci vă voi porunci să o căutați și nu vă veți mai 

întoarce la Mine până nu o veți recupera și nu veți împlini toate poruncile Mele. - Dacă nu v-aș vorbi în 

acest fel, ați adormi și nu v-ați mai putea salva. 

75 Esența Cuvântului Meu, pe care o păstrați astăzi, va curge mâine de pe buzele voastre în cuvinte 

de înțelepciune în beneficiul umanității. Dacă perseverați pe această cale, veți găsi bucurii sănătoase și 

sănătoase care vă vor hrăni spiritul. 

76 Aveți credință în măreția unui grăunte de muștar și veți vedea că se vor întâmpla mari minuni. 

Astăzi, ca și în Era a doua, vă spun: porunciți unui "munte" să-și schimbe poziția și veți fi ascultați; opriți 

furia elementelor și veți vedea că se va realiza; spuneți-i unui bolnav în Numele Meu să se facă bine și se 

va vedea eliberat de boală. Dar atunci când vi se acordă un miracol, nu fiți indiferenți, percepeți și 

apreciați lucrarea divină în spiritul vostru. 

77 Multe nenorociri se vor abate asupra omenirii; vor fi tulburări în natură, elementele își vor rupe 

legăturile: Focul va devasta regiuni întregi, apele râurilor vor ieși din matcă, mările vor suferi schimbări; 

vor exista regiuni îngropate sub masele de apă și vor apărea noi ținuturi. Multe creaturi își vor pierde 

viața și chiar și cele mai mici decât omul vor pieri. Totul va fi tulburare și confuzie, iar dacă nu vă pregătiți 

acum, veți fi slabi în timpul încercărilor și nu veți putea da putere celorlalți, și astfel nu veți putea lăsa un 

exemplu bun generațiilor viitoare, care se vor uni cu Mine din spirit în spirit. Dacă nu le deschideți calea, 

ei Mă vor căuta pe calea științei și nu pe cea a spiritualizării, iar aceasta nu este voința Mea. 

78 După anul 1950, veți experimenta începutul acestor mari încercări. Vegheați și rugați-vă; 

cunoașteți-Mă, oameni buni. Acționați în conformitate cu Cuvântul Meu, care cuprinde toate virtuțile, și 

fiți salvați. Adevărat vă spun că oricine ascultă Cuvântul Meu și-l urmează, va fi mântuit și va intra în viața 

veșnică. Acel templu despre care le-am spus ucenicilor mei că îl voi construi în trei zile este cel pe care îl 

construiesc astăzi în spiritul vostru. Acest templu este indestructibil; am încredințat temeliile sale 

părinților voștri, iar finalizarea sa va fi trăită de copiii voștri. 

79 Nimeni nu trebuie să profaneze acest templu, nici să permită idolatria, lăcomia, egoismul sau 

ipocrizia să intre în el; căci întunericul și remușcările conștiinței vor fi singura răsplată pe care o vor 

obține. Dar dacă veți păzi cu gelozie acest sanctuar interior pe care îl purtați în spiritul vostru și care este 

locuința în care Tatăl vostru vrea să locuiască, veți vedea caravane de bărbați, femei și copii veniți de 

aproape și de departe, care vor bate la porțile acestei locuințe în dorința de a primi ajutor spiritual. 

80 Mulți vor veni ca niște lupi și vor încerca să vă păcălească; dar, având în vedere sinceritatea și 

veridicitatea închinării voastre, precum și a faptelor voastre, se vor transforma în oi blânde. 

81 Gândiți-vă și lăsați-Mă să vă interoghez în liniștea cămării voastre; aceste întrebări vor fi aceleași 

pe care vi le vor pune oamenii și vreau ca de acum înainte să vă pregătiți pentru a le da un răspuns 

vinovat. 

82 În același timp în care v-am dat învățătura și poruncile Mele, v-am umplut de putere, ca să vă 

luptați fără să slăbiți. Iubiți copii, nu este posibil să ajungeți la înălțimea muntelui cu greutatea crucii 

voastre fără să parcurgeți mai întâi drumul suferinței*. 
* O referire la sfârșitul vieții lui Iisus: înainte de a ajunge la înălțimea Calvarului, unde a fost răstignit, a trebuit să-

și poarte crucea pe străzile Ierusalimului. 
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83 Când va apărea pe pământ omul care va împlini toate învățăturile Mele, așa cum cere Legea Mea: 

omul cu spirit mare și luminos, cu sentimente înalte și inteligență strălucitoare? 

84 Dacă vă gândiți că cuvântul "om" înseamnă o creatură - slabă, mică și condamnată să fie purtată 

în veșnicie de rău - sunteți într-o mare eroare. Omul a avut creuzetul său material și spiritual de suferință, 

pentru ca rodul luptei, experienței și dezvoltării sale să devină un om adevărat. Credeți că sămânța 

voastră este incapabilă să producă astfel de roade? Israel, nu te îndoi de Cuvântul Meu. Amintiți-vă că am 

promis lui Avraam și lui Iacov că sămânța lor va fi binecuvântarea și mângâierea tuturor popoarelor 

pământului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 12  
1 Fiți binecuvântați în această dimineață de sfântă amintire, când oamenii onorează memoria lui 

Mesia. 

2 Vă aduc nu doar speranțe, ci și realități frumoase. 

3 Furtuna de suferință pe care o îndurați în viața voastră va fi de scurtă durată; toate acestea vor 

trece și veți înceta să plângeți și să suferiți. 

4 Existența unei ființe umane pe pământ este doar o clipă în eternitate, o suflare de viață care 

animă ființa umană pentru o perioadă de timp și imediat pleacă din nou, doar pentru a reveni mai târziu 

și a da suflare unui nou trup. 

5 Bucurați-vă că nici o durere nu durează o veșnicie; suferințele voastre sunt vremelnice și trec 

foarte curând. 

6 Timpul ispășirii și al purificării este trecător pentru cel care privește încercările cu spiritualitate; în 

schimb, pentru cel care este complet absorbit de materialism, ceea ce în realitate se termină foarte 

curând va dura mult timp. 

7 Așa cum trec bătăile inimii tale, așa trec în infinit viețile oamenilor. 

8 Nu există niciun motiv de teamă, căci așa cum scapă un suspin, cum se varsă o lacrimă sau cum se 

rostește un cuvânt, așa trec și suferințele omului. 

9 În infinita tandrețe a lui Dumnezeu, toate durerile și necazurile tale trebuie să se dizolve în neant. 

10 Dacă durerea te rănește, nu este pentru că îți vine de la Mine, ci pentru că ai căutat-o mai înainte 

și legea dreptății trebuie să fie îndeplinită. 

11 Cu toate acestea, nimeni nu este abandonat fără apărare, cu toții aveți pe cineva care să vă 

încurajeze și să vă protejeze, aveți mulți oameni dragi în spatele vălului de materie. Dar tu nu-i cunoști și 

nu știi în ce fel îți arată dragostea de dincolo. Ei sunt spiritele care locuiesc în împărăția luminii, care îi 

ajută și îi mângâie pe frații mai mici, pe cei slabi, pe cei căzuți, pe cei bolnavi. 

12 Cei iluminați sunt înalții emisari ai Domnului care, în îndeplinirea unor sarcini importante și 

dificile, ordonează și au grijă de tot ceea ce li s-a cerut să facă. 

13 Îi numesc cei iluminați, pentru că sunt cei care au permis seminței Mele de iubire să înflorească în 

spiritul lor. Aceștia sunt cei iluminați, pe care încă nu-i cunoașteți, pentru că vă lipsește sensibilitatea 

spirituală. 

14 Pentru ca prezența Mea să fie simțită de voi, a fost necesar să-mi fac să răsune gândurile prin 

intermediul unui corp uman; dar vă spun sincer, universul este plin de vibrații spirituale pe care și voi ați 

putea să le auziți dacă pregătirea și capacitatea voastră spirituală v-ar permite acest lucru. 

15 A trebuit să vă vorbesc în această formă pentru a Mă face auzit, pentru că vreau să vă eliberez din 

lanțurile ignoranței, vreau să rup acele legături care vă împiedică și să vă ajut să înțelegeți cu adevărat 

învățătura Mea. 

16 Cel care este legat de slăbiciunile lumii nu va putea să Mă simtă în plinătatea ei. Nici un om a 

cărui inimă este împietrită nu poate ajunge la perfecțiune. 

17 Trebuie să mă fac simțit în inimile voastre, pentru ca voi să mă înțelegeți, trebuie să repet deseori 

învățăturile mele și să caut momentul în care veți fi pregătiți să mă primiți. 

18 Trebuie să înțelegeți că am venit să rup lanțurile care v-au făcut sclavii durerii, să vă eliberez de 

suferințele pe care le-ați creat singuri și pe care le-ați prelungit și mai mult pentru că vă repetați erorile și 

imperfecțiunile. Dar dacă sunteți împietriți în rău, Eu sunt constant în Iubirea Mea pentru a vă salva; și 

chiar dacă vă veți găsi în bârlogurile viciilor sau în cele mai adânci abisuri ale patimilor voastre, acolo îi voi 

căuta pe cei pierduți pentru a-i aduce în împărăția luminii. Dar voi trebuie să fiți umili și drepți* pentru ca 

sămânța Mea să înflorească în voi. 
* În sensul Bibliei și al acestor Învățături divine, cuvântul "drept" înseamnă: a împlini legea lui Dumnezeu - în 

noua poruncă a iubirii - prin faptă și a sta în fața justiției lui Dumnezeu. 
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19 În adevăr vă spun: Chiar dacă văd că v-ați eliberat de ceea ce este coruptibil și inutil, că v-ați 

străduit să vă îndepărtați de căile rele, nu pot încă să vă spun că sunteți deja capabili să conduceți un 

popor, pentru că vă lipsește încă mult pentru a vă spiritualiza. 

20 De asemenea, am venit să trezesc în voi idealurile, pentru ca voi să vă eliberați de ignoranță; 

pentru că, cu acest lanț care vă leagă de materialism, nu puteți apărea ca apostoli ai Mei, nici nu puteți 

da exemple de iubire adevărată. 

21 Eu sunt Soarele Adevărului care dizolvă ceața ignoranței; ieșiți din întunericul vostru și primiți 

razele iluminatoare și încălzitoare ale inspirației lui Dumnezeu. 

22 Dacă m-ați fi înțeles deja, m-ați fi simțit pe deplin venind în spiritul vostru ca înțelepciune, ca 

viață, și dacă mintea și inima voastră ar fi păstrat cuvintele mele de lumină, ați fi făcut parte în curând din 

numărul celor iluminați. 

23 O, dimineață binecuvântată, plină de rugăciuni, cântece și binecuvântări! Dacă oamenii ar intra 

măcar pentru câteva clipe în măreția semnificației sale - câtă pace și câtă lumină ar culege pentru spiritul 

lor! 

24 Priviți, poporul Meu, priviți cerurile, priviți-le cu atenție și veți vedea că în fiecare stea există o 

promisiune, o lume care vă așteaptă; sunt lumi de viață promise copiilor lui Dumnezeu, în care veți locui 

cu toții. Pentru că voi toți veți ajunge să cunoașteți împărăția mea, care nu a fost făcută doar pentru 

anumite ființe, ci a fost creată ca o casă universală în care se vor uni toți copiii Domnului. 

25 Cu toate acestea, trebuie să ai mereu mintea limpede, să fii liber de nori (întunecați), să fii mereu 

treaz pentru a simți inspirația Mea venind la tine. 

26 Când cineva luminat de Înțelepciunea Mea va conduce într-o zi pământul, totul va fi armonie; dar 

până în prezent nu ați acceptat Învățătura Mea, nu ați dorit să fiți conducătorii pământului sau ai unei 

singure națiuni, și de aceea există războaie. 

27 Acum ascultă ceva important pentru tine, care te va alina în durerea ta: 

28 În viitor, vă voi trimite spirite luminate care vor veni pe Pământ în calitate de conducători și care 

nu vor mai permite niciun război, deoarece știu că această planetă este pentru toți oamenii și că luptele 

dintre națiuni, care datează de la începuturile umanității, sunt dovada incontestabilă a invidiei, 

resentimentelor, neîncrederii, divizării și urii dintre oameni. 

29 Această dimineață, luminată de amintirea venirii mele în această lume în Isus, a devenit și mai 

luminoasă prin înălțarea voastră. 

30 Nu omiteți rugăciunea, chiar dacă este atât de scurtă încât nu durează mai mult de cinci minute, 

ci, în ea, cu lumina conștiinței, supuneți-vă la o examinare atentă, ca să vă supravegheați acțiunile și să 

știți în ce trebuie să vă îmbunătățiți. 

31 Dacă în înălțarea ta în rugăciune vei pierde noțiunea timpului, va fi un semn de spiritualizare, 

pentru că ai reușit să ieși din timp, chiar dacă numai pentru câteva clipe, acel timp pe care sclavii 

materialismului îl doresc doar pentru plăcerile lor sau pentru creșterea banilor lor. 

32 Cei care se examinează zilnic își vor îmbunătăți modul de a gândi, de a trăi, de a vorbi și de a 

simți. 

33 Dezvoltarea spirituală a ființei umane, transformarea, înnoirea și înălțarea sa sunt motivul pentru 

care Cuvântul Meu se manifestă în această lume. 

34 Vreau ca tu să atingi perfecțiunea, pentru ca tu să-ți poți lucra fericirea și pacea. 

35 Dacă, în ciuda acestui examen zilnic de conștiință, nu mergeți pe calea binelui, veți fi responsabili 

pentru pașii greșiți, pentru căderile și erorile voastre. 

36 Dacă unele dintre învățăturile Mele nu sunt redate cum se cuvine, pentru că au fost rostite printr-

un mijlocitor de cuvinte cu puțină cursivitate, întoarceți-vă la partea spirituală a Cuvântului fără să vă 

opriți asupra acestei sărăcii de exprimare și veți găsi în adevărul învățăturii Mele esența divină a 

învățăturilor Mele. 
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37 Pentru mulți dintre cei care ascultă Cuvântul Meu, acesta pare a fi cea mai mare învățătură pe 

care o poate primi cineva pe pământ astăzi; pentru alții are impresia că nu conține niciun adevăr. Dar nu 

este prima dată când revelațiile Mele sunt respinse de oameni. 

38 Mulți maeștri și mesageri au venit în această lume, iar când au început să semene sămânța Mea 

de adevăr și iubire, i-ați ucis, deoarece întunericul umanității nu putea suporta atâta lumină. 

39 Profeții, patriarhii și clarvăzătorii au fost martiri, victime ale răutății umane, pentru că oamenii nu 

au putut înțelege adevărul care ieșea de pe buzele lor, nici bunătatea acestor inimi. 

40 Toți cei iluminați au cunoscut crucea suferinței, cu toate chinurile și amărăciunile pe care oamenii 

știu să le provoace fraților lor. 

41 Aceste suferințe sunt necesare pentru orice maestru, sunt spini peste care trebuie să treacă și 

amărăciuni pe care trebuie să le cunoască pentru ca măreția spiritului său să devină vizibilă în mijlocul 

lor. 

42 Voi nu cunoașteți încă această cale, dar va trebui să o cunoașteți și să o parcurgeți dacă vă veți 

duce la muncă inspirați de Mine și plini de puterea pe care o dă iubirea. 

43 Pentru tine, iubirea este un cuvânt frumos, dar până astăzi nu i-ai pătruns adevăratul sens. 

44 Cel care este Maestru știe care este destinul său și îl binecuvântează, și știe care este cel al fraților 

săi. 

45 Și care este destinul tău? - Același pe care Maestrul Maeștrilor l-a exemplificat cândva și care a 

fost dat tuturor mesagerilor: să salveze, să iubească și să răscumpere păcătoșii. 

46 Destinul tău este de a fi un iluminat și un profet; într-o zi vei fi; și atunci vei cunoaște suferințele 

celor care ți-au arătat calea. În același timp, veți cunoaște dragostea și curajul care i-au însoțit în călătoria 

vieții lor. 

47 Cu toții au trebuit să triumfe într-o luptă interioară în cel mai dificil ceas de suferință și încercare; 

și când conștiința lor i-a întrebat dacă vor să renunțe la misiunea lor sau să rămână printre cei care le-au 

dat moartea, au răspuns cu hotărâre că vor să rămână alături de poporul lor, căci aceasta era sarcina lor, 

chiar dacă frații lor nu o vor înțelege în același mod. Au perseverat cu fermitate alături de cei pe care îi 

iubeau atât timp cât mai aveau o suflare de viață. Ei știau că întunericul din umanitate trebuia să fie 

dizolvat, dar vă spun cu adevărat că nu au fost animați de un interes egoist, deși răsplata le era păstrată 

în Împărăția Mea. 

48 Eu sunt Cartea pentru toți, iar voi Mă aveți aici ca dovadă. Eu sunt încă cu voi pentru că vă iubesc 

și aveți nevoie de Mine. - Pentru a cuceri fericirea, există două căi pe care le poți urma de bunăvoie: cea a 

iubirii și cea a durerii; dar îți spun cu adevărat că, indiferent de calea pe care o alegi, eu îți voi fi de ajutor. 

Când vei cunoaște sentimentele înalte ale spiritului purificat, vei spune și tu: voi rămâne cu păcătoșii. 

49 Îi întreb pe cei care au lucrat cu dragoste în Lucrarea Mea: Ce ați simțit atunci când ați lucrat 

pentru bine, pentru binele altora? 

50 Îmi spui: "Maestre, o fluiditate ne-a înconjurat în acest sens și o putere ne-a împins să mergem 

mai departe fără oboseală și fără să ne obosim". 

51 Ați obosit să Mă auziți? - Nu, Stăpâne", îmi spui tu. Nici eu nu m-am săturat să fiu cu tine de la 

începutul creației tale. 

52 Eu vă dau învățăturile Mele, sfaturile divine, legile și regulile mele pentru eternitate, iar uneori, în 

exercitarea cuvintelor Mele, și voi ați dat învățături prin caritatea voastră, când ați lucrat pentru binele 

altora. 

53 Dacă vreunul dintre voi rămâne neatins de învățătura mea, este ca o stâncă; dar ascultați cu toții 

cu atenție cuvântul meu, căci nimeni nu poate rămâne insensibil la această lumină. 

54 Cineva Mă întreabă: "Maestre, de ce sunt unii care aduc mari misiuni pe pământ și alții nu?". Iar 

eu v-am răspuns că cei care au doar o mică misiune astăzi vor fi marii iluminați mâine. 

55 Trăiește mereu vigilent, pentru că pe calea ta vor fi cei care vor spune că îmi aparțin; dar nu-i 

crede din prima clipă, crede de dragul a ceea ce mărturisesc în umilință, în înțelepciune și în iubire. 
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56 Alții vă vor spune că sunt în contact cu Mine, în timp ce ei sunt cei dintâi înșelați. Prin urmare, 

trebuie să vegheați întotdeauna asupra sarcinii pe care o aveți și a poziției pe care o ocupați. Trebuie să 

vă deschideți ochii și urechile și, de asemenea, să iertați multe lucruri. 

57 Trebuie să știi multe lucruri pentru a le putea spune care este adevărata cale și cum să se 

elibereze de sclavie, de ignoranță. Înțelegeți că sunteți obligați să dovediți adevărul pe care îl 

propovăduiți prin fapte. 

58 Această planetă va fi transformată pentru că oamenii vor fi spiritualizați și atunci ei vor oferi o 

închinare perfectă lui Dumnezeu. 

59 A sosit momentul tăcerii, momentul comuniunii voastre cu Mine, pentru ca, așa cum valurile 

mării curg unele în altele, să vă uniți cu Spiritul Meu Divin. Liniște - nu numai pe buze, ci și în templul 

interior al omului, pentru că spiritul tău este cel care Îmi vorbește, iar momentul este solemn. 

60 Fiți liniștiți și ascultați-mă, voi, rătăcitori pe multe cărări care aduceți cu voi praful multor 

drumuri; lăsați-mă să fiu lumina pe calea destinului vostru. 

61 De la diferite religii ați ajuns să auziți acest cuvânt prin care ați învățat că singura lege spirituală, 

singura doctrină adevărată care îi va guverna pe oameni va fi aceasta: "Iubiți-vă unii pe alții". Dar această 

învățătură va fi răspândită de cei care sunt luminați de aceste învățături, nu de cei care încalcă legea, nici 

de predicatorii răi ai unui iad etern. 

62 Pe buzele noilor mei emisari nu va fi nici minciună, nici blasfemie, ei nu vor preda doctrina unui 

Dumnezeu nedrept, crud, nemilos, incapabil să îi salveze pe toți copiii Săi, ci a unui Dumnezeu al iubirii 

adevărate și al dreptății perfecte. 

63 Nici măcar nu vă spun că această doctrină spirituală va fi religia lumii, căci eu nu am predat 

niciodată religie, ci lege. Mă limitez să vă spun că legea care va triumfa și va avea o valabilitate durabilă 

pe pământ pentru a lumina existența oamenilor va fi legea iubirii, pe care v-am explicat-o în Doctrina 

Mea, pentru ca voi să o cunoașteți pe deplin. 

64 Omenirea va face încă multe fapte false de iubire și caritate până când va învăța să iubească și să 

exercite adevărata activitate de iubire, și mulți vor trebui să rătăcească de la o religie la alta până când 

spiritul lor se va ridica la o cunoaștere mai înaltă și vor înțelege în sfârșit că singura lege, învățătura 

universală și eternă a spiritului este cea a iubirii, la care toți vor ajunge. 

65 Toate religiile vor dispărea și va rămâne doar lumina templului lui Dumnezeu, care va străluci în 

interiorul și în exteriorul omului, templu în care veți oferi cu toții un singur cult de ascultare, iubire, 

credință și bunăvoință. 

66 Conștiința ta este gata să te avertizeze la fiecare pas pe care îl faci și te neliniștește atunci când 

încalci legea Mea. După aceea ai luat hotărârea de a nu mai cădea în rău. 

67 I-am văzut și pe cei care în tăcere îi mângâie și îi vindecă pe cei bolnavi, care fără să se laude știu 

să dea cuvântul potrivit care mântuiește, mustră și întărește. 

68 Pe măsură ce Mă asculți, inima ta se înnobilează, iar spiritul se ridică deasupra egoismului 

materiei, gândindu-se la ceilalți și făcându-și proprii suferințele și încercările lor. Ați dori să nu mai existe 

război, pentru că începeți să iubiți pacea; totuși, războiul își va continua calea distrugerii și a morții, 

pentru că încă nu toți oamenii gândesc și simt ca voi în acest moment. Dar limita de timp acordată celor 

de la putere nu va mai dura mult, în curând veți vedea cum domnia și puterea lor se vor transforma în 

cenușă. 

69 Care este vina acestor oameni înaintea lui Dumnezeu și cum vor trebui să o plătească? - Numai eu 

știu; dar vă spun cu adevărat că nimeni nu va scăpa de Legea Ispășirii. De aceea, vă spun că, în timp ce ei 

continuă să distrugă lumea în care Dumnezeu le-a dat să trăiască, vegheați și rugați-vă pentru frații 

voștri, căci ei nu știu ce fac. Căci dacă ar fi știut, ar fi reconstruit de mult timp cu lacrimile lor, cu sângele 

lor și chiar cu viața lor tot ceea ce au distrus. 

70 Continuați să vă rugați pentru pace în lume, aceasta este datoria voastră; rugați-vă ca oamenii să 

se înțeleagă și să se iubească unii pe alții. 
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71 Dacă oamenii ar conștientiza că pământul a fost creat pentru toți și dacă ar ști să împartă cu frații 

lor, în mod corect, comorile materiale și spirituale cu care este presărată existența lor, cu adevărat vă 

spun că deja aici, pe acest pământ, ați începe să simțiți pacea Împărăției spirituale. 

72 Am fost printre voi, deși vă repet că nu am coborât în materie, ci doar am trimis gândurile mele 

divine într-un creier uman, prin care au fost transformate în cuvinte. 

73 Dacă cineva ar spune că este imposibil pentru Mine să comunic cu omenirea prin acest mijloc, 

deoarece Eu sunt infinit și voi nu sunteți vrednici să Mă primiți, Eu vă răspund: În loc să mă uit la micimea 

voastră, Eu Mă dezvălui vouă pentru că aveți nevoie de Mine. 

74 Spiritul meu divin nu cunoaște distanțe sau bariere, în orice formă sunt cu voi, pentru că prezența 

mea este universală. 

75 În curând nu voi mai folosi acești purtători de cuvânt, pentru că această formă de proclamare se 

va încheia în 1950. - Eu sunt Tatăl vostru, iar voi, copiii mei, învățați să vorbiți direct cu mine. Nu-ți 

amintești cum te-a învățat Maestrul Divin în acel moment? Amintiți-vă că Isus nu a căutat intermediari 

pentru a vorbi cu Tatăl. 

76 Cuvântul meu, cuvântul meu de învățătură, este astăzi, în aparență, doar pentru voi, dar în 

realitate este pentru toți, căci înțelepciunea și iubirea sa cuprind întregul univers, unind toate lumile, 

toate spiritele încarnate și neîncarnate. Veniți la Mine dacă aveți nevoie de Mine; căutați-Mă dacă vă 

simțiți pierduți. 

77 Eu sunt Tatăl vostru, care vă cunoaște suferințele și vă mângâie. Vă insuflu dragostea de care 

aveți atâta nevoie, pentru voi înșivă și pentru a o răspândi celor din jur. 

78 Dacă, într-adevăr, îmi recunoașteți prezența prin înțelepciunea pe care v-o dezvălui prin acești 

purtători de voce, atunci recunoașteți că a sosit timpul să începeți munca constructivă pe calea spirituală. 

79 Ah, de s-ar grăbi toți cei chemați; adevărat vă spun, masa Domnului ar fi plină de ucenici, și toți ar 

mânca aceeași mâncare! Dar nu toți cei invitați au venit, și-au dat alte ocupații și astfel au relegat 

chemarea divină pe locul doi. 

80 Fericiți cei ce au venit în grabă, căci ei și-au primit răsplata. 

81 În toate timpurile, dar astăzi mai mult decât în trecut, omul se simte stăpân pe acțiunile sale, 

independent de orice lege spirituală. El s-a transformat într-o ființă egoistă care se gândește doar la sine. 

Inima lui este lipsită de iubire față de ceilalți și, prin urmare, umanitatea seamănă cu un imens deșert, 

uscat și arid. Pot oamenii să se unească în acest stat, să se înțeleagă și să se ajute reciproc într-un mod 

onest și nobil? - Nu! Dacă omenirea nu îndepărtează sămânța răului din inima sa, va continua să se 

distrugă pe sine; unii nu vor avea încredere în alții și vor continua să se certe atâta timp cât nu vor avea 

iubire. 

82 Acesta este terenul agricol pe care Îmi semăn sămânța în cea de-a treia eră, pentru care 

pregătesc un popor de lucrători, un popor a cărui inimă se îndepărtează de egoism, care reflectează 

asupra Adevărului Meu și se îndreaptă spre bunătate. 

83 Dar înainte de a veni la Mine, ați căutat fericirea și pacea pentru voi înșivă, fără să vă gândiți să 

renunțați la fericirea voastră pentru a o obține pe cea a altora, sau să puneți nevoile aproapelui înaintea 

dorințelor voastre. 

84 Când veți împlini legea iubirii, vă veți fi atins unitatea și armonia, veți înceta să mai suferiți, iar 

pacea națiunilor, pe care oamenii nu au atins-o până acum, va veni în omenire. 

85 Cât de ușor ar fi, cu puțină spiritualizare, ca oamenii să se poată înțelege între ei! 

86 Îi întreb pe cei care recunosc această învățătură ca fiind un adevăr capabil să salveze și să unească 

omenirea: De ce nu vă decideți să o puneți în practică? Sunteți mulțumiți să o considerați o simplă 

învățătură de înțelepciune sau încă o teorie? 

87 Omul vrea să se salveze pe sine fără să-și recunoască natura sa spirituală, iar aceasta este cea mai 

mare eroare a sa. Atâta timp cât trăiește și se simte puternic pe pământ, el se străduiește să uite orice 

idee care îi amintește de veșnicie sau de viața spirituală. El nu pierde această cunoaștere intuitivă, dar nu 

vrea să știe nimic despre ea, și numai atunci când moartea se apropie de el și simte în sine agonia morții, 
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se întâmplă ca într-o clipă să vrea să repare greșelile și să recupereze timpul pierdut; dar atunci va fi deja 

prea târziu, căci nu totul ajunge la pocăință. Este legea dreptății să culeagă ceea ce a semănat cineva, 

chiar dacă pocăința îl va ajuta să suporte cu dragoste și răbdare ispășirea vinovăției sale, care va fi în 

realitate lucrarea sa de restaurare și reînnoire. 

88 Tu asculți și în același timp afirmi că îți vorbesc cu adevărat. Lasă-ți conștiința să-ți vorbească și ea 

îți spune că, de multe ori, credința ta a fost doar o prefăcătorie, pentru că nu aveai certitudinea 

existenței vieții veșnice pentru duhovnic. Fără îndoială că v-ați gândit să vă bucurați din plin de existența 

voastră pe pământ și să vă pregătiți pentru pasul spre viața spirituală abia când va veni ultimul moment. 

Ideea unei vieți de după aceasta a fost ca o garanție pentru credință, pe care să se bazeze atunci când va 

veni momentul și pentru a putea supraviețui momentelor înfricoșătoare ale plecării. 

89 Vă întreb: Așa ar trebui să trăiască omul? Este acesta modul în care vă arătați credința în Tatăl și 

în care atingeți adevărata dezvoltare spirituală superioară? 

90 Gândiți-vă la tot ceea ce v-am spus în această învățătură și vă veți da seama în cele din urmă că 

omul a greșit întotdeauna cu sentimentele sale egoiste și materiale. 

91 Cercetați Doctrina Mea, care dezvăluie omului unirea spiritului cu spiritul prin iubire și toate 

virtuțile care decurg din ea, precum și din toate senzațiile și darurile spiritului; și spuneți dacă nu este 

cheia care poate deschide omenirii porțile păcii veșnice și ale înțelepciunii nepieritoare. 

92 În cele trei perioade în care am împărțit evoluția umanității, v-am marcat cu lumina Mea aceeași 

cale dreaptă și îngustă pentru ascensiunea spiritului, singura cale a iubirii, a adevărului și a dreptății. 

93 V-am condus din instrucțiune în instrucțiune, din revelație în revelație, până când a venit acel 

moment în care v-am spus că puteți deja să vă conectați cu Mine de la spirit la spirit. Ar fi putut omenirea 

să se conecteze în acest fel în Prima Eră? - Nu, a fost nevoit să recurgă la cultul material, la rituri și 

ceremonii, la sărbători și simboluri tradiționale, pentru a se simți aproape de divin și de spiritualitate. Din 

această incapacitate de a se apropia de spiritual, de a se ridica la divin, de a recunoaște cele mai 

profunde și de a lumina misterele, au apărut diferitele religii, fiecare în funcție de gradul de înapoiere sau 

de progres spiritual al oamenilor, unele mai devotate adevărului decât altele, unele mai spiritualizate 

decât altele, dar toate tinzând spre același scop. Este calea pe care spiritele o străbat de-a lungul 

secolelor și al veacurilor, calea spre care indică diferitele religii. Unii au progresat doar cu cea mai mare 

încetineală, alții au stat pe loc, iar alții au cedat doctrinelor înșelătoare și au devenit necurați. 

94 O nouă eră a răsărit pentru omenire; este o eră a luminii, a cărei prezență va fi un punct 

culminant în calea spirituală a tuturor oamenilor, pentru ca aceștia să se trezească, să reflecteze, să se 

elibereze de povara grea a tradițiilor, a fanatismului și a erorilor lor și apoi să se ridice la o viață nouă. 

95 Unele mai devreme, altele mai târziu, puțin câte puțin, toate religiile și sectele vor ajunge la 

templul invizibil, templul Duhului Sfânt prezent în Lucrarea Mea, imuabil ca un stâlp care se înalță în 

infinit, așteptând oamenii din toate popoarele și generațiile. 

96 Când toți vor fi intrat în interiorul sanctuarului meu pentru a se ruga și a se scufunda, toți vor 

ajunge la aceeași cunoaștere a adevărului meu. Prin urmare, odată ce acest punct culminant al căii este 

finalizat, toți se vor ridica uniți în aceeași lege și se vor închina Tatălui lor în același mod. 

97 De ce ar trebui să fie cineva surprins de noile mele dezvăluiri? Adevărat vă spun că patriarhii din 

vechime știau deja că va veni acest veac, că văzătorii din alte veacuri l-au văzut și că profeții l-au anunțat. 

A fost o promisiune divină dată omului cu mult înainte ca eu să vin pe lume prin Isus. 

98 Când am anunțat discipolilor mei că voi reveni și am indicat forma în care Mă voi face cunoscut 

oamenilor, trecuse mult timp de la promisiunea care vă fusese făcută. 

99 Acum aveți în fața ochilor cursul acelui timp, aici acele profeții devin realitate. Cine poate fi 

surprins de acest lucru? - Doar cei care au dormit în întuneric sau cei care au stins promisiunile Mele în ei 

înșiși. 

100  Aici este lumina Mea care îi așteaptă pe toți pentru a-i opri pe drumul lor, pentru că le voi 

dezvălui comoara spirituală pe care o poartă în ei înșiși și pe care nu au reușit să o descopere. Îi voi 

convinge că au explorat deja prea mult materialul, că s-au abandonat deja la ceea ce este trecător și 
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efemer. Îi voi învăța să caute în propriul spirit conștiința, care este esența divină pe care am pus-o în 

fiecare ființă umană. 

101  În adevăr, vă spun că nu ați transmis niciodată tot ceea ce este mare și bun în spiritul vostru, 

pentru că nici măcar nu știți asta. Cum vă veți iubi unii pe alții cu desăvârșirea pe care v-am învățat-o, 

dacă nu vă recunoașteți unii pe alții ca frați? Este necesar să vă folosiți de esența pe care spiritul o are în 

el însuși, astfel încât iubirea voastră să fie iubire și mila voastră să fie milă adevărată, ceva mai mult decât 

cuvinte goale, ceva mai mult decât niște mizerabile bucăți de bani, ceva mai mult decât bucata de pâine 

uscată lăsată pe mesele voastre, care sunt singurele mijloace pe care le folosiți pentru a vă face să 

credeți că practicați caritatea și că vă iubiți unii pe alții. 

102  Cât de frumoasă va fi lumea voastră când oamenii vor descoperi în mintea lor comoara 

binecuvântată cu care Creatorul lor i-a înzestrat încă din momentul creației lor! 

103  Vă dau această învățătură pentru ca prin intermediul ei să vă uitați în trecut pentru a vă căuta 

începutul, pentru ca să vă examinați prezentul și apoi să priviți spre viitorul care vă așteaptă plin de 

înțelepciune, muncă, luptă și recompense divine. 

104  Sunteți păcătoși, dar mă iubiți și, când vă gândiți la mine, încercați să mă mulțumiți, practicând 

caritatea față de frații voștri. Sunteți păcătoși, știu asta, dar vă rugați când aveți o durere. Sunteți 

păcătoși, dar sunteți gata să vă împărțiți pâinea cu cel care vine la ușa voastră și cere de pomană. 

105  Pentru tot binele pe care îl faceți în dorința de a vă face plăcere, primiți mângâierea Mea, simțiți 

mângâierea Mea, primiți binecuvântarea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 13  
1 Casa Tatălui este într-o atmosferă de sărbătoare, banchetul este pregătit, pentru că acest popor, 

asemenea fiului risipitor, s-a întors în casa Tatălui. Așezați-vă la masă și mâncați din mâncare, ora este 

prielnică și grațioasă. 

2 Chiar și în cea de-a doua eră obișnuiam să stau la masă înconjurat de discipolii mei. Ei știau că Isus 

era Mesia, a cărui venire fusese promisă pentru a salva poporul Său. Voi nu M-ați văzut în trup așa cum 

M-au văzut ei, dar prin ființa cea mai intimă a acestui Cuvânt simțiți prezența Maestrului care a promis să 

vină din nou și să vă trimită Spiritul Adevărului pentru a vă explica toate învățăturile din trecut și pentru 

ca voi să înțelegeți ceea ce nu ați înțeles. 

3 Dar cine este Duhul Adevărului, dacă nu Înțelepciunea lui Dumnezeu Însuși? Unde o veți putea 

găsi dacă nu în această învățătură spirituală care vă explică și vă luminează totul? 

4 Ți-am profețit că voi reveni când omenirea va fi în culmea răutății și a confuziei; de aceea, 

contemplând că știința și depravarea lor au produs un fruct care este în plină maturitate, oamenii simt că 

ceva divin urmează să fie revelat. Această presimțire este o consecință a prezenței Mele spirituale care 

vorbește fiecărui spirit și a faptului că dreptatea Mea ca Tată se manifestă printre oameni. 

5 Nu Mă veți mai vedea din nou ca ființă umană; acum trebuie să vă pregătiți să Mă vedeți în spirit; 

asta este ceea ce vi s-a dat să înțelegeți încă din Era a doua. Într-un "nor", Maestrul s-a înălțat, fiind încă 

vizibil pentru ucenicii Săi pentru ultima oară, și vă fusese anunțat că va veni din nou sub această formă. 

6 Acum vă vorbesc prin această minte pregătită de mine; mâine vocea mea va răsuna în inima 

voastră și în toate spiritele. Căci Cuvântul Meu este ca un clopot sonor care îi trezește atât pe cei 

întrupați, cât și pe cei neîncarnați și îi învie la o viață nouă. Este o chemare atotcuprinzătoare. Încă din 

vremurile trecute v-am spus că niciunul dintre copiii Mei nu se va pierde și că, dacă o oaie ar fi în pericol, 

le-aș lăsa pe cele nouăzeci și nouă din stână pentru a merge după cea pierdută. 

7 Adevărat vă spun, o, noi discipoli ai Mei, că veți reuși să înțelegeți ceea ce niciunul dintre discipolii 

Mei din Era a doua nu a înțeles. 

8 De câte ori, când le vorbeam, se uitau unul la altul pentru a vedea care dintre ei înțelesese ce 

spusese Isus; și, cum nu puteau explica cuvintele Maestrului (unul altuia), în cele din urmă Îi cereau să fie 

mai clar în învățătura Sa. - Vă spun că, în realitate, Cuvântul Meu nu putea fi mai clar, dar, la acea vreme, 

spiritul nu era încă suficient de dezvoltat pentru a înțelege toate învățăturile pe care le primise; trebuia 

să treacă timpul, umanitatea trebuia să progreseze spiritual, astfel încât, luminată de lumina 

spiritualizării, să poată înțelege sensul revelațiilor divine. 

9 Cu toate acestea, atunci când a venit ceasul ca acei ucenici să vorbească omenirii despre Doctrina 

Mea, ei știau tot ceea ce era necesar pentru a-i învăța pe frații lor; iar ceea ce nu știau încă, Duhul Sfânt 

le-a dezvăluit prin gura lor, căci erau deja echipați pentru această sarcină. 

10 Dacă în timpul în care au trăit cu Maestrul, unii au interpretat învățătura Lui într-o formă, iar alții 

în alta, totuși, când a venit vremea să lupte și să predice, toți erau uniți într-un singur ideal, animați de 

aceeași înțelepciune, de aceeași iubire. Fiecare a luat drumul său prin alte provincii, dar spiritul lor, 

gândurile lor erau unite în misiunea pe care trebuiau să o îndeplinească, iar amintirea lui Isus îi încuraja. 

11 Erau întotdeauna dornici să se întâlnească pentru a schimba impresii despre luptele și 

adversitățile lor, dar și pentru a se bucura de victoriile pe care le obținuseră. Și-au oferit unul altuia 

încurajare, curaj și credință. 

12 Ei au știut să semene sămânța pe care le-am încredințat-o, căci unul nu a semănat grâu și altul 

buruieni, nu, toți au semănat o singură sămânță, și aceasta a fost cea a iubirii, pe care i-am învățat-o. Prin 

urmare, rodul care a răsărit din inimile oamenilor a fost cel al iubirii. Înțelegi ce spun când îți vorbesc 

despre faptele pe care le-au făcut frații tăi în acea vreme? 

13 Nu vă gândiți dacă sunteți mai mari sau mai mici decât ei; vă spun doar să-i iubiți așa cum v-au 

iubit ei când v-au deschis calea, v-au învățat să-l urmați pe Domnul vostru, și-au dat viața pentru voi. Fiți 

ca ei în credința lor, în zelul lor, în activitatea lor de iubire. 
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14 Simțiți-vă cu adevărat ca discipoli ai Mei! În învățătura mea v-am adus Legea divină care este 

prezentă în conștiința voastră. - De ce vă temeți de alte învățături, teorii, științe sau filosofii? Sau poate 

vă temeți de cei care studiază scripturile antice, de religiile care se numesc creștine? Adevăr vă spun că 

învățătura pe care v-o dau nu este altceva decât o explicație, o confirmare a revelațiilor care v-au fost 

date în trecut. 

15 Eu nu am venit să vă aduc confuzie, să adaug confuzie la confuzia deja existentă în lume, ci mai 

degrabă să vă eliberez de ea, așa cum Moise a făcut cândva cu poporul său pe care l-a eliberat din Egipt, 

unde erau sclavi. 

16 Vreau să vă aduc pe un tărâm sigur ca în acea vreme și pentru aceasta am deschis un nou capitol 

al Cărții mele în fața voastră, pentru ca prin el să recunoașteți calea îngustă și dreaptă pe care v-am 

trasat-o de-a lungul veacurilor prin Legea mea. 

17 Împlinește-te, ca să nu mai trebuiască să te întorci pe pământ în vremuri de durere pentru a 

culege roadele greșelilor tale sau ale egoismului tău. Îndeplinește-ți misiunea; atunci te vei întoarce și tu, 

dar va fi într-o perioadă de pace, pentru a te reîmprospăta în cultivarea seminței pe care ai lăsat-o în 

urmă când ai început. Acum, Moise nu vă va conduce pentru a vă elibera, așa cum a făcut prima dată; 

conștiința voastră va fi cea care vă va conduce. 

18 În aparență, oamenii vor porni singuri în căutarea păcii și a adevărului; dar, în adevăr vă spun, 

spiritul lui Ilie se va face cunoscut înaintea popoarelor și națiunilor și le va chema la eliberare. 

19 Vă vorbește "Cuvântul" care a fost întotdeauna în Dumnezeu, același care a fost în Hristos și pe 

care îl cunoașteți astăzi prin Duhul Sfânt; căci "Cuvântul" este Cuvânt, este Lege, este Mesaj, este 

Revelație, este Înțelepciune. Dacă ați auzit "Cuvântul" prin cuvintele lui Hristos și acum îl primiți prin 

inspirația Duhului Sfânt, vă spun cu adevărat că acesta este glasul lui Dumnezeu pe care l-ați auzit, pentru 

că există un singur Dumnezeu, un singur Cuvânt și un singur Duh Sfânt. 

20 Examinați, înțelegeți și pregătiți-vă pentru ca vremurile de suferință să nu vă ia prin surprindere, 

pentru ca Cuvântul meu să nu rămână fără rodnicie, despre care mâine veți da mărturie omenirii, 

conform voinței mele. Trebuie să fii statornic, astfel încât credința ta să nu slăbească, pentru că un singur 

moment de slăbiciune poate deveni cauza eșecului tău. 

21 În 1950 trebuie să fiți deja echipat. Această întâlnire va fi de neuitat pentru acest popor. 

22 Cine va trăi pentru a vedea această dată? Cine va fi martor la poruncile și decretele, precum și la 

noile Mele profeții, pe care vi le voi da în acea zi? Voi nu știți, dar eu adaug: Cine vor fi cei care sunt cu 

adevărat pregătiți pentru această încercare și pentru a urma adevărata cale a luptei? 

23 Nu știi; îți spun doar că, dacă pentru tine lipsesc anii, pentru Mine nu sunt decât câteva clipe 

scurte, căci Eu nu trăiesc în funcție de timp, iar tu ești. Dar dacă credeți că mai aveți mulți ani la dispoziție 

și că veți avea suficient timp să vă pregătiți, chiar dacă îi irosiți, vă înșelați grav. Nu fiți prea încrezători, 

pentru că timpul trece repede și nimic nu va schimba voința Mea. Vei putea opri timpul? - Nu, răspunde-

Mi tu. Atunci nu veți mai putea să împiedicați ca decretele Mele să se împlinească. 

24 Gândiți-vă profund, pregătiți-vă astfel încât să simțiți bucurie în această manifestare și folosiți 

timpul în practicarea a tot ceea ce vă oferă spiritualitate. În acest fel nu vă veți teme de ceasul în care nu 

veți mai auzi Cuvântul Meu. 

25 V-am vorbit despre multe încercări și v-am avertizat. Cuvântul meu, plin de învățături bune și plin 

de iubire, este puterea și mângâierea pe care ți-o dă Domnul tău. 

26 Vă aștept pe vârful muntelui unde vă voi da pace. Am venit la voi în trei epoci pentru a vă învăța, 

iar aceasta este cea de-a treia în care vă unesc pentru a vă da ultimele mele învățături. Sarcina mea de 

Stăpân nu s-a încheiat la cruce. Astăzi, în lumina învățăturilor mele, veți putea înțelege mult mai multe 

decât ați realizat până acum. 

27 Dar cât de puțini sunt cei care s-au pregătit să Mă primească. Văd printre voi pe mulți care și-au 

stins lampa și au rămas în întuneric, iar alții care deja m-au uitat. În ciuda progresului vostru spiritual, nu 

ați atins perfecțiunea și, în timp ce unii au evoluat, alții au rămas stagnanți. 
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28 De la începutul timpului v-am învățat să vă rugați pentru a fi mereu în contact cu Divinitatea mea. 

V-am spus că trebuie să împliniți legea divină și legea umană. Ceea ce am dat primilor oameni este 

același lucru pe care vi-l dau și vouă astăzi ca să-l împliniți. 

29 Iubiți copii ai lui Israel, nu v-ați obosit de atâta rătăcire? Nu te-a împovărat povara ispășirii tale? 

Nu ți-a devenit oare obositoare atâta durere pe care ai îndurat-o? Este familiaritatea ta cu durerea atât 

de mare încât ai devenit deja insensibil? Nu mai simți dragoste pentru tatăl tău sau pentru frații tăi? - Ai 

căzut într-o profundă letargie spirituală și ești indiferent la orice sentiment înalt. Trăiți o viață 

neînsuflețită și inumană și v-ați uitat îndatoririle spirituale; dar vreau să vă pregătiți mințile pentru a 

primi Cuvântul Meu și să Mă lăsați să locuiesc în inimile voastre, astfel încât să puteți trăi din nou în har. 

30 Vreau să vă conduc spre o viață pe alte niveluri, unde veți fi în armonie cu spiritele înalte, astfel 

încât să continuați să vă înălțați fără să vă opriți. Când veți porni să mă urmați, nu veți mai fi indiferenți, 

nu veți mai goli paharul suferinței, veți iubi viața și veți fi uniți cu toți frații voștri. 

31 Pregătiți-vă, mergeți la frații voștri în Numele Meu, uscați lacrimile celor care suferă, dați curaj 

celor slabi, ridicați-i pe cei căzuți și salvați-i pe cei pierduți. Purtați lumina peste tot. Mulți Mă vor 

recunoaște în viața lor umană, iar alții când se vor afla în "valea spirituală". Este voința Mea ca toți să se 

trezească, pentru ca Eu să pot planta sămânța Mea de iubire în spiritul vostru. 

32 Veți vedea că unii vor crede în manifestarea Mea în această a Treia Eră când vor auzi învățătura 

Mea prin mijlocirea Purtătorului de Voce; alții vor face acest lucru prin mărturia voastră, iar mulți alții 

(oameni) prin Scripturile care sunt păstrate din Cuvântul Meu. 

33 Vreau ca voi toți să fiți puternici, astfel încât să nu tresăriți la primul obstacol și nici să vă temeți 

de vreun dușman. Vă pregătesc să faceți minuni și să vă transformați frații prin dovezile pe care vi le voi 

da. 

34 Înțelege-mă, întemeiază-ți credința pe soliditatea stâncii, astfel încât nimic să nu o poată distruge. 

Să nu vă tăceți buzele de frica mustrării și să nu ascundeți fraților voștri că am venit în acest timp. 

Dezvoltă darul cuvântului și lasă să curgă din inima ta iubirea și înțelepciunea pe care ți le-am încredințat. 

35 "Vegheați" pentru națiunea voastră, nu permiteți ca războiul să intre în ea. Deschideți porțile 

inimilor voastre și lăsați să intre cel pe care îl numiți străin, atât pe omul de bunăvoință, cât și pe cel care 

poartă răul în inima sa, căci spiritul lui va fi luminat în această țară și va fi ca o mamă ajutătoare pentru 

toți. Pregătesc grânarele pentru ca voi să-i hrăniți pe cei flămânzi, iar fericirea și pacea să fie printre toți 

copiii mei. 

36 Pregătiți-vă spiritual, astfel încât să vă simțiți viitorul și să vă imaginați că după 1950 veți rămâne 

ca apostoli ai Mei pentru a-i imita pe cei care M-au urmat în alte vremuri. Ei știau că îmi vor păstra 

prezența spirituală chiar dacă mă vor vedea dispărând ca om și că vor continua să fie însoțiți și luminați 

de mine. M-am înviorat când am văzut credința lor, unitatea lor, inspirația lor, și foarte curând cuvântul 

lor i-a mișcat pe oamenii din acea vreme, pentru că au înțeles cum să pună în practică tot ceea ce îi 

învățase Maestrul lor. 

37 Fă-te receptiv, umanitate, și primește lumina Spiritului Meu revărsat asupra tuturor lucrurilor 

create. Învăț un popor care vă va aduce un mesaj de pace. Eu voi vorbi prin gura ei; dacă o veți respinge, 

M-ați respins pe Mine. 

38 Amintiți omenirii că, de fiecare dată când am venit la ei, i-am surprins fiind distrași de lucruri 

lumești și tocmai de aceea nu au simțit prezența Mea. Dar cum ar fi putut ei să înțeleagă să aștepte atât 

de mult timp, când tu ai dat dovadă de nerăbdare la Exodul din Egipt, de vreme ce nu ai putut aștepta 

nici măcar câteva zile ca Moise să se întoarcă? Când a coborât de pe Sinai și a adus tablele legii, a găsit 

poporul dedat la idolatrie. În doar câteva momente de slăbiciune, au șters numele adevăratului 

Dumnezeu din inimile lor pentru a-l înlocui cu un vițel de aur. 

39 După aceea, Domnul a numit acel popor cu gâtul țeapăn. De aceea, nu sunt surprins că, după un 

veac, văd că poporul, deși posedă făgăduința Mea, și-a neglijat credința, a permis ca lampa lor să se 

stingă și a pus în locul Meu tot atâția idoli cât se închină astăzi. Ar fi posibil ca ei să Mă recunoască astăzi, 

de vreme ce am venit la ei? - Este firesc ca tot ceea ce este al meu să li se pară ciudat. 



U 13 

91 

40 V-am dezvăluit că revenirea Mea va fi într-un "nor". Astăzi, întrucât sunt deja printre voi și am 

împlinit acest cuvânt, vă spun cu adevărat că "norul" este echivalentul "Prezenței Mele în Spirit". În 

aceeași formă în care discipolii mei M-au văzut înălțându-Mă după ce Mi-am terminat lucrarea în Era a 

Doua, am coborât în acest timp în omenire. 

41 Trebuie să vă amintiți că, atunci când Moise a fost chemat de Domnul pe muntele Sinai, un nor a 

acoperit muntele respectiv, iar a treia zi, din mijlocul norului, s-a auzit glasul lui Iehova. Această 

manifestare a fost văzută de toți, acel nor a fost vizibil pentru mulțimea adunată la poalele acelui munte. 

Domnul a fost cel care, chiar atunci, ți-a dat să înțelegi că Împărăția Sa și locuința Sa sunt dincolo de toate 

lucrurile materiale. 

42 Deși Domnul Și-a materializat prezența în acel nor* și a făcut poporul să tremure cu manifestările 

Sale de putere și dreptate, acei oameni cu minți și inimi împietrite au devenit necredincioși față de 

legământul pe care îl făcuseră cu Dumnezeu doar în momentele de teamă. 
* Adică făcut vizibil pentru ochii fizici 

43 Acum, când vin "în nor", mă instalez în spiritul vostru; de aceea, manifestările mele în acest Al 

Treilea Timp sunt invizibile pentru ochii muritorilor. Numai spiritul cu sensibilitatea sa înaltă poate privi, 

simți și înțelege revelațiile Mele. 

44 Acest simț spiritual pe care îl dezvolt în voi, pentru ca prin el să recunoașteți și să contemplați tot 

ceea ce vi s-a revelat de la începutul vieții voastre și până acum, va fi cel care va distruge toate 

interpretările false pe care oamenii le-au dat Divinității. Foarte treptat, lumina va pătrunde în inima 

copiilor mei, de aceea vă spun că nu mai este foarte departe momentul în care ei vor înțelege de la sine 

înțelesul a ceea ce se poate întâmpla în viața oamenilor. 

45 Unii, auzind acest cuvânt, se întreabă: A coborât Domnul în acest timp pentru a se face simțit 

doar în noi, cei care am auzit învățătura Lui prin intermediul oamenilor, sau a făcut-o în rândul întregii 

omeniri? - În realitate vă spun: Norul spiritual oferă umbra sa protectoare întregii lumi, la fel cum a făcut-

o și în prima oară când a acoperit tot poporul Său care se afla la poalele muntelui Sinai. 

46 Discipoli ai noii ere, studiați Cuvântul Meu, pentru că aveți nevoie de înțelepciunea Mea în lupta 

voastră. 

47 Meditează la paginile cărții ale cărei peceți au fost desfăcute de către Miel. Vocea Cuvântului 

divin iese din Cartea Vieții și ajunge la cei care sunt morți la viața harului pentru a-i trezi la o viață nouă. 

48 Un corp uman nu este absolut necesar pentru ca Eu să Mă fac auzit de oameni. Aici Mă aveți pe 

Mine vorbindu-vă în spirit, prin intermediul minții umane, fără a fi nevoie să călcați fizic praful 

pământului. Această manifestare a fost o pregătire pentru conexiunea directă de la spirit la spirit dintre 

voi și Creatorul vostru. 

49 Fericiți sunt cei care așteaptă venirea mea spirituală în acest moment, pentru că ei mă vor vedea 

venind "în nor". 

50 Oamenii s-au dedicat studiului Vechiului Testament, storcându-și creierii în investigarea și 

interpretarea profețiilor și promisiunilor. Cei dintre ei care s-au apropiat cel mai mult de adevăr sunt cei 

care au găsit sensul spiritual al învățăturilor Mele; căci cei care se încăpățânează să se agațe de 

interpretarea materială și nu înțeleg sau nu vor să găsească sensul spiritual al proclamațiilor Mele vor 

trebui să sufere confuzie și dezamăgire, așa cum a suferit poporul evreu atunci când a venit Mesia, pe 

care și-l imaginase într-un mod diferit și pe care îl aștepta altfel decât l-a arătat realitatea. 

51 Vă dau această explicație atunci când rezolvăm cea de-a șasea pecete a Cărții Vieții. 

52 Pentru ca să vă pot oferi aceste noi revelații, a fost necesar ca în intervalul care s-a scurs între 

manifestarea Mea în umanitate ca om și sosirea Mea în spirit în acest moment, să treceți prin multe 

reîncarnări pe pământ, astfel încât, atunci când v-am cerut lecția trecută, spiritul vostru să știe cum să 

răspundă, iar atunci când i-am acordat noi revelații, să fie capabil să le înțeleagă. 

53 Cartea celor șapte peceți este povestea vieții voastre, a evoluției voastre pe pământ, cu toate 

luptele, pasiunile, conflictele și, în final, cu victoria binelui și a dreptății, a iubirii și a spiritualizării asupra 

pasiunilor materialismului. 
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54 Credeți în adevăr că totul are un scop spiritual și etern, astfel încât să acordați fiecărei lecții locul 

pe care îl merită. 

55 Atâta timp cât lumina celei de-a șasea peceți vă va ilumina, va exista o perioadă de lupte, 

renunțare și purificare; dar când această perioadă se va încheia, veți fi ajuns într-o nouă perioadă în care 

cea de-a șaptea pecete vă va aduce noi revelații. Cât de mulțumit și de fericit va fi duhul celui care a fost 

găsit curat și pregătit să primească timpul nou. Atâta timp cât cel de-al șaselea sigiliu vă luminează, 

materia și spiritul se vor purifica. 

56 Se apropie momentul în care spiritul vostru se va manifesta pe deplin pe pământ. Până acum nu i-

a fost posibil să facă acest lucru din cauza împietririi și a materialismului care încă îl întemnițează; dar 

după purificare, oamenii vor lăsa spiritul lor să se dezvăluie și să se desfășoare în virtute. Vasul va fi pur și 

transparent și își va vedea conținutul, dar va permite și revărsarea lui. 

57 Înainte de plecarea lor în lumea de dincolo, oamenii vor face din acest pământ o lume a păcii, un 

loc în care lumina spiritului va străluci veșnic. 

58 Dar voi, nu dormiți gândindu-vă că alții vor fi cei care vor experimenta împlinirea acestei profeții 

și se vor bucura de această pace. Știi dacă nu cumva vei fi tu cel care va ajunge în acele vremuri? - 

Adevărat vă spun că nu există sămânță fără rod, nici fapte fără răsplată. 

59 Multe vor fi suferințele pe care oamenii vor trebui să le îndure pentru a vedea acel timp venind; 

dar voi, cei care îl așteptați, nu trebuie să vă fie teamă, căci în luptele voastre sau în singurătatea voastră, 

există întotdeauna o stea strălucitoare care să vă lumineze calea, iar acea stea este Ilie. 

60 Voi, mulțimile care auziți acest glas, vă întreb: Sunteți gata să Mă urmați pe această cale în 

ascultare de poruncile Mele? Veți avea curajul necesar pentru a vorbi despre această învățătură fraților 

voștri? Credeți că sunteți deja capabili să Mă venerați fără a avea nevoie de ritualuri și simboluri? Nu vă 

va fi rușine să vă numiți spiritualiști în fața diferitelor religii? Nu veți ezita și nu veți regreta că ați început 

această lucrare? Nu vă veți îndoi în fața criticilor și atacurilor pe care vecinii voștri le fac împotriva 

voastră, și nu veți deveni apostați când vă vor judeca greșit și vă vor alunga din casele lor? 

61 Să nu credeți că vă pun la îndoială pentru că nu știu cum vă veți simți mâine și cum vă veți 

comporta în fața încercărilor. Știți foarte bine că nimic nu îmi este necunoscut, dar dacă vă pun aceste 

întrebări, este pentru ca voi să vi le repetați și să reflectați asupra lor, pentru că prin reflecție puteți 

ajunge la lumină, la decizie, la putere și la încredere în mine. 

62 Dacă nu v-aș fi avertizat să vă pregătiți, cum ați fi putut face față adversităților și încercărilor? 

63 Poporul meu, fiți răbdători și înțelepți față de umanitate; nu disperați, amintiți-vă că tocmai în 

încercări ar trebui să dați cele mai bune exemple de iertare, de caritate și de statornicie. 

64 Dar nu vă temeți, căci, deși v-am spus că vă voi îmbogăți spiritual, nu vă vor lipsi nici lucrurile 

esențiale pentru viața voastră umană. Să știi că cel care s-a spiritualizat a ajuns să posede toate acestea, 

iar dacă reușește să devină una cu Domnul tuturor lucrurilor create, el, ca fiu, chiar dacă nu are bunuri 

pământești, se va simți moștenitor și chiar proprietar a tot ceea ce posedă Tatăl său ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 14  
1 Voi veniți să căutați lumina și Eu v-o dau, pentru că aveți credință și o așteptați de la Mine. 

Oricine Mă caută, Mă găsește; oricine speră în Mine, primește. 

2 Ar fi mai ușor ca Steaua Regelui să nu mai strălucească decât ca Eu să resping unul singur dintre 

copiii Mei care Mă caută. 

3 Vin în ajutorul vostru pentru a vă corecta erorile, pentru că nu vreau ca confuzia voastră să 

continue. 

4 Timpul stabilit de Mine pentru a vă transmite această instrucțiune se apropie de sfârșit și este 

necesar să vă pregătiți, pentru că în legătura de la spirit la spirit pe care o veți obține după 1950 veți găsi 

o înțelepciune și mai mare în învățăturile Mele. 

5 Cei neinițiați vor fi transformați în "copii ucenici", "copiii ucenici" în discipoli, iar discipolii în 

maeștri, exemple vii de fapte bune printre oameni. 

6 Nu vă simțiți mici când vă numesc "copii ucenici", căci în fața înțelepciunii Domnului este deja 

mult să fii copil. 

7 Am mulți discipoli și "discipoli copii", nu numai aici, printre voi, ci și împrăștiați în rândul 

umanității, în secte și religii, deoarece toți, în funcție de dezvoltarea lor, parcurg diferitele trepte care 

formează scara infinită a spiritualizării. 

8 Dar trebuie să știți că nu am discipoli doar în această lume; amintiți-vă că v-am spus: "În casa 

Tatălui sunt infinite locuințe". Există copii Mei în mulțimi imense care trăiesc pentru a învăța de la Mine. 

9 Să știți că în acest domeniu înțelegeți mai bine învățătura Mea și, prin urmare, faceți mai multe 

progrese. 

10 Vin cei care au părăsit această lume suferind din cauza durerii și a dezamăgirii, cei însetați de 

adevăr și cunoaștere, cei flămânzi de iubire, cei umiliți. 

11 Acolo îi așteaptă Maestrul lor pentru a le da învățături mai mari decât cele care le-au fost 

refuzate de omenire. 

12 Atunci, cei care erau necunoscuți și săraci pe pământ vor străluci în lumină adevărată și vor fi 

uimiți să vadă cum cei care au strălucit cu lumină falsă în această lume plâng pentru mizeria lor spirituală 

în lumea de dincolo. 

13 În acele lumi de pace pe care le veți locui, acolo unde cei care au plâns pe pământ și M-au 

binecuvântat pe Mine au primit cele mai plăcute surprize, o recompensă la care nu se așteptau atunci 

când și-au golit paharul de suferință. 

14 Nu contează că au avut momente de deznădejde și îndoială; aceste momente de slăbiciune le 

iert, pentru că au avut și zile mari de durere în care au dat dovadă de predare și M-au binecuvântat. 

15 Acești copii ai Mei au trăit și ei Golgota lor și au suferit mult pe calea lor de ispășire; dar cei care 

împlinesc Legea Mea obțin beatitudinea și satisfacția spirituală în viața veșnică, chiar dacă trăiesc doar 

câteva clipe pe calea cea bună. 

16 Astfel, iubirea mea veșnică răspunde iubirii de scurtă durată a oamenilor. 

17 Fericiți sunt cei care cad și se ridică, plângând și binecuvântându-Mă, răniți de răutatea fraților 

lor, se încred în Mine și Îmi oferă sanctuarul inimii lor. 

18 Acești micuți și necăjiți, batjocoriți și totuși blânzi, sunt slabi în aparență, dar în realitate sunt 

puternici în spirit; și revelații mai mari le sunt rezervate odată ce vor fi dincolo de această lume. 

19 Pentru a fi ucenicul Meu în cea de-a doua eră, era esențial să ai nu numai o mare putere 

spirituală, ci și o mare putere fizică; pentru că trebuia să înduri cruzimea oamenilor, torturile și încercările 

la care, în grosolănia și ignoranța lor, îi supuneau pe cei care predicau ceva ce era în afara a ceea ce 

cunoșteau în lume. 

20 Acum nu mai aveți nevoie de o mare forță fizică, planul divin este diferit, dar veți continua să fiți 

colaboratorii mei pentru a răspândi învățătura mea în rândul umanității. 
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21 În această perioadă veți lupta împotriva ignoranței unei umanități care, deși materializată în toate 

domeniile, este mai puțin crudă și mai evoluată prin experiența pe care a dobândit-o în încarnările sale 

anterioare. 

22 Dacă astăzi cunoști pe cineva care nu înțelege și nu-și exprimă închinarea la Dumnezeu așa cum o 

face majoritatea - chiar dacă acest lucru te înstrăinează și te jignește - nu mai strigi că ar trebui să fie ars 

de viu. 

23 Acum, când dai pe neașteptate peste un bolnav posedat, nu mai fugi de el strigând că este plin de 

draci. 

24 Mulți înțeleg deja că astfel de ființe nu există și că sunt doar spirite confuze cărora le lipsește un 

moment de luciditate pentru a se transforma în oi blânde. 

25 Începeți deja să vă dați seama că acea ființă pe care o numiți diavol sau Satana nu este altceva 

decât slăbiciunea cărnii voastre, înclinația spre pasiunile inferioare, dependența de plăceri și de dorințele 

trupului, aroganța, iubirea de sine, vanitatea și tot ceea ce carnea ispitește spiritul. 

26 Încă mai faceți și vă gândiți la multe fapte necuviincioase; dar bucurați-vă pentru că progresați din 

ce în ce mai mult în dezvoltarea voastră, chiar dacă unii dintre voi presupun contrariul, deoarece sunteți 

ghidați de judecățile voastre imperfecte. 

27 Acest lucru se datorează faptului că nu sunteți încă capabili să înțelegeți creația vizibilă și 

invizibilă care vă înconjoară și, prin urmare, greșiți în interpretările voastre. 

28 Dar, în funcție de dezvoltarea voastră spirituală și, prin urmare, de nevoia voastră de a înțelege 

mai bine revelațiile Mele, vă trimit mesagerii Mei pentru a vă ghida; și, în funcție de modul în care vă 

găsesc mintea pregătită, vă vorbesc despre înțelepciunea Mea pentru a vă conduce spre perfecțiune. 

29 Dreptatea mea te testează, de asemenea, în perfectă corespondență cu ceea ce ești, respectând 

întotdeauna liberul arbitru pe care ți l-a acordat iubirea Tatălui tău. 

30 Cu toții aveți o bănuială sau o cunoaștere intuitivă a existenței Ființei Supreme, iar această 

cunoaștere interioară este lumina pe care spiritul vostru a dobândit-o treptat pe lungul drum al 

dezvoltării spirituale. 

31 Un nou soare vine acum în spiritul vostru pentru a vă lumina, o nouă carte pentru a vă învăța 

ceea ce ați așteptat și ați dorit atât de mult. 

32 Nu simțiți, iubiți oameni, că omenirea nu mai poate suporta minciunile, miturile și atâta lumină 

falsă? Nu mai este oportună hrănirea spiritului cu interpretările eronate date Legii Mele. 

33 Vă pregătiți să primiți o cunoaștere mai mare și, deși ați fost separați timp de secole în secte, 

filosofii și religii, foarte curând va trebui să vă adunați în jurul noii mele revelații, al cărei flux de 

înțelepciune vă va face să înțelegeți că ați găsit în sfârșit "Cartea Adevăratei Vieți", cea a Spiritului. 

34 Aveți o nevoie disperată de Cuvântul Meu; tânjiți de sete spirituală din cauza lipsei acestei rouă 

care emană din iubirea Mea perfectă. Vă lipsește răcorirea duhului; de aceea mă apropii de voi ca să vă 

ofer rodul pomului vieții. 

35 Am venit să vă arăt cu dragoste greșelile voastre; și voi, de asemenea, să arătați erorile celorlalți 

cu aceeași dragoste și milă, astfel încât atât unul, cât și altul să își recunoască imperfecțiunile și să le 

corecteze; dar niciodată nu voi rosti un cuvânt care să vă determine să condamnați acțiunile vecinilor 

voștri sau să vă bateți joc de credințele sau acțiunile lor culte. 

36 Știți prin ce aberații ați trecut încercând să Mă omagiați? Cine își amintește trecutul spiritului său? 

37 Dacă v-aș spune că v-ați închinat animalelor sălbatice sau stelelor și că ați creat zei cu trăsături 

umane prin imaginația voastră, că v-ați prosternat pentru a vă închina la fiare de pradă, păsări și reptile, 

acest lucru ar părea ciudat pentru mulți dintre voi. Dar eu vă cunosc dezvoltarea spirituală și de aceea vă 

spun să fiți înțelegători, respectuoși și milostivi cu aproapele vostru, cu cei care se află la un nivel de 

dezvoltare mai scăzut decât voi; în felul acesta vă veți dovedi cu adevărat spiritualitatea. 

38 Numai eu am autoritatea de a semnala greșelile oamenilor, greșeli pe care le corectez cu 

înțelepciunea mea și le iert cu dragostea mea. 
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39 Omenirea este sclava sectelor și a cultelor perverse, a viciilor și a ignomiilor; de aceea vă 

considerați dușmani unii pe alții, căci sunteți intoleranți față de vecinii voștri. 

40 Dar vă spun din nou că nimeni nu are dreptul să disprețuiască sau să ridiculizeze convingerile 

spirituale ale fraților săi. 

41 Voi sunteți oile mele pierdute temporar și nu am venit să vă aduc moartea, ci să vă salvez, să vă 

învăț și să vă unesc. Am venit ca și mai înainte pentru a vă spune să vă iubiți unii pe alții; că dincolo de 

această existență aveți o altă viață, mai înaltă; căci în casa Tatălui există un număr infinit de locuințe. 

42 Dacă oamenii ar simți iubire adevărată pentru frații lor, nu ar mai fi nevoiți să sufere haosul în 

care se află; totul în interiorul lor ar fi armonie și pace. Dar ei nu înțeleg această iubire divină și vor doar 

adevărul științific, adevărul derivat, cel pe care îl pot dovedi cu raționamentul lor uman; vor adevărul 

care se adresează creierului, nu cel care ajunge la inimă, și acum au rezultatul materialismului lor: o 

umanitate egoistă, falsă, plină de suferință. 

43 În acest timp, religiile și sectele sunt confuze; dar eu vă atrag atenția că ele au avut o origine 

înaltă și că, dincolo de aberațiile lor, există încă urme de puritate și lumină pe care le-au lăsat în ele cei 

iluminați ai Mei. 

44 Dacă ați folosit unele dintre științele voastre pentru a Mă cerceta și a Mă judeca, nu vi se pare 

mai rezonabil să le folosiți pentru a vă cerceta pe voi înșivă, până când vă veți realiza natura și vă veți 

distruge materialismul? Credeți poate că Tatăl vostru nu vă poate ajuta în calea științelor voastre bune? 

Vă spun cu adevărat că, dacă ați fi capabili să simțiți esența iubirii divine, cunoașterea ar ajunge cu 

ușurință la mințile voastre, fără să vă obosiți creierele și să vă epuizați studiind acele cunoștințe pe care 

le considerați profunde și care sunt, de fapt, la îndemâna voastră. 

45 Dar dacă științele, observațiile și studiile voastre ar trebui să vă conducă spre iubire, dacă scopul 

final al acestei sete de cunoaștere ar fi acela de a aduce un omagiu Tatălui vostru, slujindu-vă aproapele, 

cel mai mic, cel mai slab și cel mai nevoiaș, cu o perfecțiune tot mai mare, nu v-aș spune nimic. Dar când 

văd că, prin științele voastre, îl diminuați și îl subestimați chiar și pe Dumnezeul vostru, punându-I limite, 

atribuindu-I erori și dându-I forme pe care nu le are; când văd că, în același timp, faceți idoli din materie 

și divinizați oameni imperfecți, considerându-i sfinți, vă spun că nu ați cunoscut adevărul pe care ar 

trebui să-l posedați și nici nu sunteți autorizați să acordați cuiva un rang sfânt sau divin. Aceasta aparține 

numai Dumnezeului și Domnului vostru. 

46 Nu puteți reprezenta sau defini Infinitul pentru că nu-l puteți înțelege cu mințile voastre limitate; 

nici limbajul vostru nu poate exprima Divinul sau explica inexplicabilul în termeni umani. 

47 Nu încercați să îl întemnițați pe Dumnezeu în cuvinte sau în imagini care nu vă pot da niciodată o 

idee despre adevăr. 

48 Spuneți "Dumnezeu" cu umilință, dar spuneți-l din toată inima, iar dacă vreți să vă faceți o idee 

despre imensa iubire a Domnului pentru voi, gândiți-vă la Iisus. 

49 Cu alegorii, imagini, simboluri sau reprezentări slabe ale lui Dumnezeu, nu veți reuși decât ca frații 

voștri să Mă renege sau să devină mici de minte. 

50 Pentru a dezvălui Divinul, limbajele voastre sunt prea limitate; de aceea, în toate timpurile a 

trebuit să vă vorbesc în parabole, în corespondențe; dar acum vedeți că, chiar și atunci când v-am vorbit 

în acest fel, nu M-ați înțeles prea mult, pentru că nu ați avut voința necesară pentru a pătrunde 

revelațiile Mele. 

51 Întotdeauna vă certați cu privire la sensul cuvintelor voastre și, în măsura în care inventați mai 

multe cuvinte, vă încurcați și mai mult mințile. O, voi, oameni cu multe cuvinte, multe limbi și multe 

credințe, dar foarte puține fapte de iubire! 

52 Priviți păsările care cântă în același mod și în simplitate la toate capetele pământului. 

53 Pot să vă spun că toate creaturile se cunosc și se înțeleg mai bine decât oamenii. De ce? - Pentru 

că toți trăiesc pe calea pe care le-am trasat-o. În timp ce voi, când intrați în domenii care nu vă sunt 

destinate, vă îndepărtați de căile voastre drepte, care sunt cele ale spiritului; și odată ce v-ați pierdut în 

materialism, nu mai înțelegeți spiritualul, divinul și eternul. 
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54 Dar aici Mă ai pe Mine, umanitatea; Eu te învăț cum, chiar și în starea ta materială, poți fi în 

armonie cu viața spirituală, transformând pașii tăi greșiți pe pământ într-o muncă de viață de adevărat 

progres, care îți va oferi satisfacții înalte și nobile în această lume, iar dincolo, când vei părăsi viața 

umană, vei găsi o recoltă nesfârșită de surprize glorioase pentru spiritul tău. 

55 Luați-l pe Isus ca model! - În ce sens? - Iubind pe aproapele tău ca pe copilul tău, ca pe mama ta, 

ca pe fratele tău, ca pe tine însuți. 

56 În toate timpurile ați avut lideri care v-au învățat puterea iubirii. Ei erau frații voștri mai avansați, 

cu o mai mare cunoaștere a Legii Mele și cu o mai mare puritate în faptele lor. Ei v-au dat un exemplu de 

tărie, iubire și umilință atunci când au schimbat viața lor de aberații și păcate cu o existență consacrată 

binelui, sacrificiului și carității active. 

57 Din copilărie și până la bătrânețe, aveți exemple clare despre tot ceea ce se poate realiza cu 

iubire și despre suferințele provocate de lipsa de caritate; dar voi - mai insensibili decât stâncile - nu ați 

înțeles cum să învățați din lecțiile și exemplele pe care vi le oferă viața de zi cu zi. 

58 Ați observat vreodată cum chiar și prădătorii răspund cu blândețe la o chemare de iubire? În 

același mod, elementele, forțele naturii, pot răspunde, tot ceea ce există în lumea materială și spirituală. 

59 De aceea vă spun să binecuvântați totul cu dragoste, în numele Tatălui și Creatorului Universului. 

60 A binecuvânta înseamnă a sătura. A binecuvânta înseamnă a simți binele, a-l spune și a-l 

transmite mai departe. A binecuvânta înseamnă a impregna tot ceea ce te înconjoară cu gânduri de 

iubire. 

61 Acționați în acest fel și vă voi glorifica atunci când vă veți fi atins scopul, după ce veți fi găsit în voi 

înșivă esența divină, originea vieții voastre și darurile cu care v-am înzestrat. Lupta, meritele și 

conformarea voastră la Legea Mea vă vor face să formați o singură voință, un singur spirit cu Divinitatea 

Mea. 

62 Lumina mea vine în întâmpinarea voastră pentru a vă ajuta să vă înălțați, căci eu sunt Maestrul 

tuturor timpurilor. Nu am venit într-o singură epocă; veșnic v-am arătat "Cartea" și v-am cerut să vă 

cunoașteți spiritual, pentru ca voi să știți care sunt darurile voastre și să duceți o viață exemplară în care 

să strălucească sănătatea, puterea și încrederea. În acest fel vă veți putea înălța spiritul și vă veți pregăti 

pentru viața veșnică. 

63 Dacă omul posedă putere spirituală, este pentru că spiritul său a știut să se întărească în virtute. 

64 Unii dintre voi vin la Mine pentru consolare, sau în căutarea soluției unei probleme sau a 

răspunsului la o întrebare, după ce au consultat savanții sau stelele, și asta pentru că le-a lipsit credința și 

nu au avut puterea sau certitudinea celui care crede cu adevărat; dar vă spun cu adevărat, mai presus de 

orice cunoaștere a viitorului este voința Mea divină. Cel care iubește, cel care crede, este unit cu Mine, 

căci Eu sunt Iubirea, Rațiunea și Dreptatea. 

65 Nu uitați că sunteți copiii mei și, dacă știți cum să trăiți în armonie cu Mine, nu veți avea nevoie să 

vă întrebați frații, nici să consultați cărțile sau stelele, pentru că Eu vorbesc spiritului vostru prin 

conștiință și, când o veți auzi, vă veți conduce cu înțelepciune și veți ști cum să trăiți în conformitate cu 

voința Mea. 

66 Treziți-vă la această voce, recunoașteți-vă abilitățile și puneți-le în slujba binelui. Primiți acest 

mesaj pe care vi-l trimit, pentru ca el să vă ghideze pașii, pentru că vă aștept să vă terminați munca pe 

pământ pentru a vă da sarcini mai înalte, printre care aceea de a deveni protectori ai umanității. 

67 Simțiți că sunteți spirite și nu vă legați de materie, nu vă faceți viața grea! Să nu aveți respect sau 

adorare pentru nimic, dacă nu este vorba de iubirea față de Tatăl vostru și față de aproapele vostru. 

Adevărata viață este înrădăcinată în spirit, nu în trup, pentru că acesta din urmă trăiește doar pentru o 

perioadă de timp și apoi dispare, în timp ce cel din urmă trăiește veșnic. 

68 La ce vă vor folosi comorile pământești dacă nu știți cum să le dobândiți pe cele ale spiritului? Ce 

veți fi în valea spirituală decât niște biete duhuri care nu au putut să-și lucreze pacea și fericirea pentru a 

se bucura de ele în viața veșnică? 
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69 Voi toți posedați o moștenire paternă atunci când sunteți trimiși pe pământ; dar nu-i cunoașteți 

valoarea, nu sunteți capabili să o descoperiți în spiritul vostru și o căutați în afara voastră. Vă spun să 

reflectați la aceste învățături. Dacă căutați înțelepciunea, o aveți în voi. Dacă căutați puterea - ea se află 

în voi: în sănătate, în putere spirituală, în talent. Dacă urmăriți frumusețea - v-am dat-o și vouă, trebuie 

doar să vă recunoașteți pe voi înșivă și veți găsi ceea ce doriți. Dacă vreți să cunoașteți alte regiuni - 

plasați-vă acolo din punct de vedere spiritual și veți găsi alte etape ale vieții în care spiritul trăiește într-o 

mai mare perfecțiune. 

70 Destinul vostru este să vă înălțați și să posedați ceea ce este al Meu, pentru că voi sunteți copiii 

Mei foarte iubiți. 

71 Deveniți din nou spirite pure! Aici vă conduc instrucțiunile Mele, pentru a vă aduce la starea de 

perfecțiune. Adevărat vă spun că, atunci când vă veți întoarce la ea, nu veți mai suferi, pentru că veți fi 

intrat în casa Tatălui. 

72 Vă voi ajuta să vă eliberați. Lumina mea vă va ajuta în dificultățile voastre. Dar de acum înainte nu 

mai faceți rău nimănui, ca să nu vă faceți rău vouă înșivă. 

73 Ia puterea Mea, toate forțele Mele naturale sunt la dispoziția ta, totul este la îndemâna ta. Trăiți 

pentru a iubi și ierta așa cum vă iubesc și vă iert eu. 

74 Iubiți totul, binecuvântați totul; astfel vă învăț cum să fiți discipolii mei pe pământ și cum veți fi un 

spirit de lumină în lumea de dincolo, unde veți ajunge cu adevărata pace pentru a ocupa locul pe care 

Tatăl vostru vi l-a destinat. Dacă faceți acest lucru, nu vă veți naște din nou în această lume în care 

suferiți, pentru că veți înțelege că această suferință nu poate fi veșnică pentru spiritul vostru. Atunci vă 

veți înălța în alte lumi ale vieții și veți îndeplini cu bucurie sarcinile care vă vor reveni în eternitate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 15  
1 În această dimineață de comemorare solemnă vă întreb: Ce ați făcut voi din Legea pe care am 

trimis-o oamenilor prin Moise? Au fost aceste porunci date doar pentru oamenii din acea vreme? 

2 În adevăr, vă spun că această sămânță binecuvântată nu este în inima oamenilor, pentru că ei nu 

Mă iubesc și nici nu se iubesc unii pe alții; nu-și onorează părinții și nici nu respectă bunurile altora; în 

schimb, își iau viața unii altora, rup căsătoriile și se fac de rușine. 

3 Nu auziți minciuna de pe toate buzele? Nu ați devenit conștienți de modul în care o națiune îi 

răpește pacea alteia? Și totuși, omenirea spune că știe Legea Mea. Ce s-ar întâmpla cu oamenii dacă ar 

uita complet poruncile Mele? 

4 Înțelegeți că Legea este calea pavată de iubirea Creatorului Unic pentru a ghida fiecare dintre 

creaturile Sale. Reflectați asupra vieții care vă înconjoară, care este alcătuită din substanțe de bază și 

organisme în număr infinit, și veți descoperi în cele din urmă că fiecare corp și fiecare ființă se mișcă pe o 

cale sau o traiectorie care pare a fi ghidată de o putere străină și misterioasă. Această putere este legea 

pe care Dumnezeu a decretat-o pentru fiecare dintre creaturile Sale. 

Dacă studiați aceste procese semnificative, veți ajunge în cele din urmă să realizați că, într-adevăr, 

totul trăiește, se mișcă și crește sub o comandă supremă. Vă veți da seama, de asemenea, că în mijlocul 

acestei creații apare omul, care este diferit de toate celelalte creaturi, deoarece în el există rațiune și 

liber arbitru. 

În spiritul omului există o lumină divină, care este conștiința, care îi luminează inteligența și îl 

stimulează la împlinirea datoriei. Căci dacă o forță irezistibilă l-ar constrânge să urmeze doar calea cea 

bună, îndeplinirea datoriei sale ar fi complet lipsită de merite, iar el s-ar simți umilit știind că este 

incapabil să acționeze conform propriei voințe și că, în ciuda acestui fapt, este supus unei legi. 

Dar cine, în condițiile în care are loc existența ta, poate să-ți îndrepte gândurile spre bine? - Numai 

lumina divină a conștiinței, care îl instruiește pe om să îndeplinească legea - o lumină care locuiește în 

spirit și prin ea se dezvăluie materiei. 

5 De ce spiritul nu a urmat vocea conștiinței de la început? - Pentru că nu o dezvoltase suficient 

pentru a înțelege și a împlini poruncile pe care i le dăduse și, în același timp, pentru a controla impulsurile 

cărnii. Liberul arbitru și influența materiei sunt testele la care este supus spiritul tău. 

6 Dacă oamenii ar fi ascultat de la început de vocea conștiinței lor, așa cum a făcut Abel, credeți că 

ar fi fost nevoie ca Tatăl vostru să se materializeze din când în când pentru a vă explica Legea și pentru a 

vă învăța calea dezvoltării spiritului? Adevărat vă spun: Nu. Dacă v-ați fi supus Legii Mele și ați fi fost 

ascultători față de ea, toate revelațiile și învățăturile Mele ar fi ajuns la voi prin conștiința voastră. Dar 

când am văzut această umanitate prinsă în patimile pe care i le oferea lumea, surdă la vocea Mea și prea 

oarbă pentru a vedea lumina spirituală care îi lumina calea, a trebuit să materializez* Legea Mea în Prima 

Eră, sculptând-o în piatră și dezvăluindu-Mă simțurilor lor fizice pentru a le învinge materialismul**. 
* Materialise: a face fizic vizibil. 
Materialismul: viziune nespirituală asupra vieții care recunoaște doar aspectul material ca fiind real și 

semnificativ. 
7 Încă o dată, omenirea s-a îndepărtat de poruncile Mele și a trebuit să vin la oameni pentru a-i 

învăța. Nu a fost de ajuns că v-am dat Legea mea în acea formă materială, nici nu conținea tot ceea ce 

Tatăl avea să vă spună; de aceea v-am trimis pe Isus, prin care să auziți Cuvântul lui Dumnezeu. El a vorbit 

cu inimile voastre. Acel Maestru cunoștea căile care duc în adâncul ființei umane și, prin cuvintele Sale, 

prin faptele Sale și prin jertfa Sa pe cruce, a atins inimile voastre adormite. El v-a trezit sentimentele 

voastre impasibile, pentru că știa că fără această pregătire nu va veni timpul când omul va auzi în 

propriul său spirit vocea Domnului său, care este acum cu voi, așa cum v-a fost anunțat. 

8 Dumnezeul vostru este cel care vă vorbește, vocea Mea este Legea. Astăzi îl auziți din nou, fără să 

fie nevoie să îl scriu în piatră sau să îl trimit pe Cuvântul meu întrupat printre voi. Este vocea Mea divină 

care vine la spiritul vostru și îi dezvăluie începutul unei epoci în care omul va deveni drept, se va împăca 

cu Creatorul său și se va purifica, așa cum este scris. 
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9 Nu interpretați greșit cuvintele Mele spunând că legea din Prima Eră era legea cărnii și că cea din 

A Doua Eră vorbea doar inimii voastre; căci Eu am atins în orice moment partea cea mai sensibilă și mai 

dezvoltată a ființei voastre pentru a Mă face cunoscut și simțit acolo. Legea Mea a vorbit întotdeauna 

spiritului vostru, pentru că ea este cea care ghidează materia* în viața umană. 
* Materie: corpul carnal al omului, în general și pentru obiect, material etc. 

10 Când unii dintre ucenicii Mei din a doua eră au fost martori la transfigurarea Maestrului lor pe 

Muntele Tabor, când l-au văzut pe Moise apărând la dreapta Sa și pe Ilie la stânga Sa, au căzut la pământ, 

pentru că sufletele lor au fost îngrozite de măreția incomparabilă a ceea ce ochii lor au văzut. După aceea 

i-am instruit să păstreze acest secret pentru a-l face cunoscut la momentul potrivit. Pentru că a fost 

necesar ca Eu să părăsesc această lume mai înainte, pentru ca atunci când acele experiențe (ale 

ucenicilor) să fie aduse la cunoștința voastră, să înțelegeți că ele vă vorbeau despre viitor și îl anunțau. 

11 Oh, dacă omenirea din acest timp ar înțelege semnificația acelei transfigurări și ar înțelege că 

mărturia discipolilor Mei era destinată oamenilor din acest timp, cât de mare ar fi progresul lor! 

Dalta care a gravat poruncile Mele în piatra de pe muntele Sinai este aceeași care scrie acum 

gândurile divine în inima ta; sângele Mântuitorului tău, care a fost învățătura care ți-a vorbit despre 

iubire, înviere, viață veșnică și fericire supremă, este același pe care îl vărs acum în esența acestui Cuvânt; 

iar profeția și autoritatea cu care Ilie i-a uimit pe oameni este aceeași pe care o experimentați acum în 

manifestările pe care vi le acord în acest timp. 

12 Lupta discipolilor Mei în această eră va fi mai mare ca niciodată pentru a vedea Legea Mea 

stabilită pe acest pământ. Dar pentru ca în această lume să domnească spiritualizarea, din care izvorăște 

toată dreptatea, toată iubirea și rațiunea, popoarele și națiunile lumii vor trebui să bea mai întâi un pahar 

foarte amar. 

13 Acest lucru se va întâmpla atunci când Vițelul de Aur va fi distrus pentru totdeauna, când 

sacrificiile inutile vor fi desființate, când bunurile spirituale, pe care nu le veți schimba cu bunuri 

pământești, nu vor mai fi obiectul câștigului. Acest lucru se va întâmpla de îndată ce omul va ajunge la 

dezvoltarea deplină a spiritului său și va aprecia darurile prețioase din el cu care Tatăl său l-a înzestrat 

încă de la începutul creației sale. 

14 Pentru a vă ajuta să ajungeți la acest grad de spiritualizare, de aceea vin acum să vă dau sângele 

vital al Cuvântului Meu, fructul bunului gust. Eu sunt Tatăl iubitor care vă dăruiește pâine și adăpost 

pentru trupul vostru, iar pentru spirit lumina care vă călăuzește, pentru ca voi să o transmiteți fraților 

voștri. Balsamul meu tămăduitor este de asemenea cu voi; unii îl vor primi pe deplin, iar altora li se vor 

alina durerile. Unii își vor spăla propriile datorii, dar alții, prin exemplul lor, își vor ajuta vecinii în 

purificarea lor. 

15 Vrei puterea Mea? Atunci împliniți poruncile Mele, iubiți Legea Mea, pentru că sunteți 

responsabili pentru umanitate. Voi sunteți cei instruiți, iar în fața voastră se află calea pe care Ilie a 

pregătit-o. Mergeți cu pasul deliberat, cu pasul ușor. 

16 Voi sunteți copiii luminii; nu permiteți ca ispita să vă arunce în mrejele ei. 

17 Să luăm ca exemplu apostolii din a doua eră, care au vorbit mulțimilor despre Tatăl, iar acestea l-

au recunoscut pe Dumnezeul și Domnul lor în lucrările mesagerilor Săi. Vreau să vă văd și pe voi în același 

mod; acum este momentul să vă dăruiți complet proclamării adevărului meu. 

18 Îndepărtează-te de lucrările inutile ale oamenilor și stăpânește trupul. Nu-i permiteți să vă 

conducă. În acest fel, după această bătălie, vă voi vedea plini de bucurie și pace. 

19 Luptați și munciți, Israel, cercetați și înțelegeți că, prin aceste învățături, vă dau hainele albe 

pentru a merge prin lume și a vă îndeplini misiunea. 

20 Mare este călătoria pe care am trasat-o spiritului pentru pregătirea, ispășirea și desăvârșirea sa. 

Dacă reușești să te conectezi cu Mine din punct de vedere spiritual, te vei simți puternic în această luptă 

și vei învăța să avansezi pe cale și să depășești obstacolele cu care te confrunți pe ea. 
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21 Vreți să fiți numărați printre apostolii mei? Vreți să fiți numărați printre ucenicii mei? Atunci, fiți 

perseverenți în studiile voastre, aveți grijă ca echiparea voastră să meargă în sus, pentru ca în curând să 

puteți aduce Cuvântul Meu fraților voștri. 

22 Spiritul omului s-a dezvoltat, deci și știința sa a progresat. I-am permis să cunoască și să 

descopere ceea ce nu știa înainte, dar nu trebuie să se dedice doar lucrărilor materiale. I-am acordat 

această lumină pentru ca el să-și poată lucra pacea și fericirea în viața spirituală care îl așteaptă. 

23 În mijlocul acestei lumi alcătuite din creaturi diverse, ființa umană este ființa privilegiată căreia i-

am dat o parte din spiritul Meu și dreptul de a intra în contact cu Mine, de a Mă avea în sine, astfel încât - 

de vreme ce Mă simte atât de strâns legat de el - încrederea și credința în divinitatea Mea cresc în spiritul 

său. 

24 Scopul final al creației acestei lumi este omul, pentru plăcerea lui am adăugat celelalte ființe și 

forțe ale naturii, astfel încât el să se poată folosi de ele pentru a se păstra și a se reface. Dacă m-ar fi iubit 

și cunoscut din primele momente, încă din copilăria sa spirituală, ar fi aparținut astăzi unei lumi de mari 

spirite, unde nu ar exista nici ignoranță, nici diferențe, unde ați fi cu toții egali în cunoaștere și în 

rafinarea sentimentelor voastre. Dar cât de încet evoluează omul! Câte perioade de timp au trecut de 

când trăiește pe pământ și încă nu a reușit să-și înțeleagă sarcina spirituală și adevăratul său destin. El nu 

a putut să-și descopere spiritul din el însuși, care nu moare pentru că posedă viața veșnică; nu a înțeles 

cum să trăiască în armonie cu el și nici nu i-a recunoscut drepturile, iar acesta, lipsit de libertate, nu și-a 

dezvoltat darurile și a stat pe loc. 

25 Astăzi, în fața evenimentelor pe care omul însuși le-a provocat, în fața războiului și a revărsării 

tuturor pasiunilor materialismului, el este consternat pentru că nu înțelege și nici nu este capabil să 

oprească răul și, speriat, se întreabă care este motivul acestui rezultat. Pentru că omul s-a abătut de la 

calea dezvoltării sale spirituale și se scufundă în abis fără ca vreo putere umană să poată opri această 

violență. 

26 Această lume, creată cu atâta iubire pentru a fi casa temporară a copiilor mei, s-a transformat 

într-o vale a neliniștii, a fricii și a morții; numai practicarea iubirii și a virtuții o va putea salva. De aceea, 

acum adun toate "triburile împrăștiate ale lui Israel" pentru a-i echipa spiritul și a-l trimite în luptă până 

când va realiza salvarea și spiritualizarea rasei umane. 

27 Toți cei care au venit la Mine și au ascultat Cuvântul Meu aparțin acestui popor străvechi și 

numeros și, pe măsură ce vă fac cunoscute aceste învățături, veți înțelege că darurile voastre au rămas 

ascunse și că ele reînvie chiar în acest moment, pline de puterea pe care v-o dă iubirea. Destinul vostru a 

fost trasat încă de la începutul timpului, pentru ca voi să fiți cei care să vegheați asupra umanității și să îi 

comunicați mesajele pe care vi le-am adus la cunoștință din când în când. 

28 Va veni vremea când întreaga omenire va fi formată din discipolii mei, când mă veți înțelege și 

veți pătrunde cu ușurință în Cuvântul meu. Cei aroganți vor coborî de pe piedestalul lor pentru a fi cu 

Mine, iar cei învățați Mă vor recunoaște ca fiind Maestrul lor. 

29 Vreau să vă văd pe toți pe calea spiritualizării, căpătând putere și consolidându-vă în încercări, 

astfel încât, pe măsură ce vă înălțați, să vă pot dezvălui comoara de înțelepciune conținută în Cartea pe 

care v-o arăt acum. 

30 Dacă vreți să deveniți maeștri, trebuie să vă echipați. Eliminați orice urmă de idolatrie din voi 

înșivă și învățați o închinare spirituală, respectuoasă și sinceră la Dumnezeu, bazată exclusiv pe iubire. 

31 Chiar dacă memoria îți va fi necredincioasă - Cuvântul Meu este în conștiința ta, unde nu se va 

stinge niciodată. Spiritul vostru va vorbi și va fi un izvor de înțelepciune care, atunci când se va revărsa, va 

aduce lumină fraților voștri pe drumul vostru de evoluție. 

32 Fiți împrospătați de prezența Mea, căci și Eu mă bucur când vă dau învățătura Mea. Studiați 

cartea și aflați explicația a tot ceea ce nu ați înțeles. Înțelegeți semnificația spirituală a învățăturii pe care 

vi-o dezvălui acum. Dacă vă pregătiți, veți fi lumina în întunericul care învăluie astăzi omenirea. 

33 Sunt mereu în așteptarea comuniunii spirituale cu voi. Oricine se purifică și se ridică la Mine va 

simți că s-a căsătorit cu Mine, iar Eu îi voi ghida pașii în cel mai bun mod. 
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34 Mulți se întreabă de ce m-am întors pe pământ, din moment ce v-am învățat deja în Era a Doua 

cu Cuvântul Meu. Dar voi ați uitat Legea Mea și v-am găsit naufragiați într-o mare de ignoranță. M-am 

luptat pentru a vă aduce pe calea păcii și a adevărului. Vă ofer un toiag pe care să vă sprijiniți, pentru că 

sunteți epuizați de pelerinajul fără călăuză și de aceea am venit să vă ajut. 

35 Îi adun pe noii mei apostoli, care nu vor fi doisprezece, ci o sută patruzeci și patru de mii, și 

fiecare dintre ei va avea sarcina de a proclama Doctrina mea; toți vor vorbi și vor fi ca niște vestitori care 

vor aduce vestea cea bună că Maestrul s-a întors la oameni sub forma Duhului Sfânt. 

36 Din 1866, am căutat în rândul umanității noi discipoli și i-am pregătit să respecte poruncile Mele 

cu predare și să fie precursorii noilor apostoli care vor veni la Mine. 

37 Va veni o zi când oamenii vor avea cunoștințe despre poporul lui Dumnezeu și te vor căuta pentru 

a cere lumină de la tine; alții pentru a combate cunoștințele tale cu părerile lor. Nu vreau ca voi, pentru 

că vă simțiți săraci și umili, să fiți luați prin surprindere de cei care vorbesc într-un limbaj ales și care vă 

prezintă teorii care nu vă vor dezvălui decât obscuritate sau lumină slabă. Voi, care cunoașteți adevărul 

acestui Cuvânt, pentru că știți că este revelația Mea ca Spirit Sfânt, nu vă confundați. 

38 Nu vreau nici să vă ascundeți de frică, ci să-i înfruntați pe cei care vă cer ajutorul. Pentru toți veți 

avea cuvinte de iubire care să-i trezească și să-i emoționeze și să-i facă să simtă prezența Mea. Acesta 

este modul în care veți fi recunoscut. 

39 Ilie este aproape de voi și îndeplinește marea sarcină pe care i-am încredințat-o, aceea de a vă 

inspira reînnoirea, pentru ca voi să vă ridicați în căutarea păcii, a îmbunătățirii și a perfecțiunii spirituale. 

40 În curând te vei odihni de muncă. Această lucrare măreață este realizată cu ajutorul multor 

spirite, cărora le-am atribuit câte o sarcină specifică. 

41 Voi, cei care mă urmați, sunteți armata mea, iar eu sunt Tatăl vostru, care și-a făcut o misiune din 

răscumpărarea copiilor săi. Eu merg înaintea voastră ca să vă călăuzesc. Vrei să Mă urmezi? - Inima ta 

spune da și eu primesc dorința ta. Vedeți, nu cer de la voi mai mult decât puteți face, dar vă spun că va 

trebui să vă luptați mult cu darurile voastre dacă știți cum să le folosiți și dacă mă iubiți cu adevărat. 

42 Legea spirituală vine înaintea celei umane, de aceea trebuie să-mi dați Mie tributul vostru înainte 

de cel al lumii. Priviți natura cu câmpurile și munții ei, cu mările, pădurile și deșerturile ei; ea, în 

întregime, în fiecare clipă, își oferă jertfa Creatorului care a chemat-o la existență și o susține. Toți își 

manifestă datoria de recunoștință față de Mine prin mărturia Mea. De ce nu-Mi acordați un respect 

demn de respect? De ce cereți prezența Mea doar pentru a vă îndoi de Mine? 

43 Echipați-vă astfel încât să vă pătrundeți natura spirituală și să înțelegeți Cuvântul Meu. Pătrundeți 

în învățătura mea, cercetați, vă permit să faceți asta, interogați-mă, dar veniți la mine. Predați-vă Mie cu 

încrederea pe care o aveți când sunteți copii și vă urmați părinții peste tot; iubiți și aveți încredere și în 

Tatăl vostru ceresc. 

44 Nu vreau să vărsați lacrimi sau să-mi provocați durere. Ați plâns mult și ați umblat adeseori prin 

deșerturi (ale vieții). Nu le lăsați copiilor voștri această sămânță de suferință pe care ați purtat-o cu voi. 

Fie ca aceste ființe să vadă o viață de dreptate, de muncă și de împlinire a Legii Mele, pentru ca ele să 

vadă cum înfloresc pacea și prosperitatea. 

45 De ce vă mirați, oameni buni, de miracolul pe care vi-l arăt în acest timp în care Mă fac cunoscut 

prin intermediul minții umane? Am făcut lucrări mai mari în trecut, și voi le-ați crezut. 

46 Știu că motivul uimirilor voastre se datorează faptului că v-ați îndepărtat de învățăturile 

spirituale, pentru că multă vreme ați crezut doar în ceea ce vedeți, în ceea ce atingeți și în ceea ce 

dovediți cu ajutorul științei voastre. 

47 În prima epocă, când Israel citea Scripturile, medita la Lege și se ruga în așteptarea lui Mesia cel 

promis, viața sa era plină de semne și manifestări spirituale, inima sa era sensibilă la mesajele pe care i le 

trimitea Domnul și credea în toate acestea pentru că avea credință. 

48 Dar să nu credeți că toți copiii acelui popor știau cum să primească mesajele divine. Nu, bogații 

zgârciți nu simțeau nimic, nu vedeau și nu auzeau, la fel ca și preoții, care, deși aveau cartea profeției 
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deschisă în fața ochilor lor, nu percepeau nici ei viața spirituală de deasupra oamenilor; căci orbi și 

îngâmfați în locul pe care îl ocupau, nu au putut auzi chemările Domnului care se apropia deja. 

49 Cine au fost atunci cei care s-au rugat în nopțile din Iudeea, au vegheat și au primit în inimile lor 

lumina care aprinde speranța? Cine au fost cei care au avut vise profetice și au fost capabili să prevadă cu 

inima lor și să dea o interpretare spirituală a scripturilor? - Erau cei umili, săraci, sclavi, bolnavi, cei care 

flămânzeau după lumină, cei care însetau după dreptate, cei care aveau nevoie de iubire. 

50 Erau poporul poporului poporului, bărbați și femei cu inima simplă, cei care îl așteptau pe 

Mântuitorul lor de secole. 

51 În noaptea în care Isus s-a născut în această viață, inimile sărmanilor păstori din Betleem au fost 

cele care au tremurat la vederea mesagerului spiritual al Domnului care i-a anunțat că Mântuitorul lor 

mult așteptat a venit. 

52 În acea oră solemnă, bogații, domnii și puternicii dormeau. 

53 Tot atunci, cei mari, domnii, bogații, savanții și teologii dormeau adânc în timp ce raza Mea 

cobora la oameni pentru a le aduce pentru prima dată mesajul Meu. 

54 Cât de puțini Mă așteptau și cât de puțini credeau în prezența Mea! 

55 Dar cei care au venit la Mine erau bărbați și femei cu inima simplă, cu puțină înțelegere, de care 

necredincioșii își bat joc pentru că cred în manifestări supranaturale și vorbesc despre doctrine ciudate. 

56 Nu-i judecați rău pe cei pe care lipsa de pregătire îi face să comită o greșeală, deoarece ei 

păstrează cel puțin intuiția spiritualului, care este dovada unei dorințe secrete de a se uni cu Tatăl, de a 

se apropia de lumea luminii, de a primi de la El un cuvânt de iubire. 

57 Acești săraci care nu au fost orbiți de falsa splendoare a lumii sunt cei care au intuiție, cei care 

prevăd, cei care visează, cei care sunt martori ai spiritualului, și i-am căutat pentru a le deschide în fața 

ochilor lor cartea înțelepciunii și a le satisface astfel din belșug dorința de cunoaștere și de adevăr. 

58 Am făcut ca prezența Mea să fie tangibilă pentru ei, precum și apropierea lumii spirituale, ca o 

recompensă pentru speranța și credința lor. 

59 De asemenea, le-am vorbit despre darurile lor, despre sarcina lor, despre valoarea învățăturii 

mele, pentru ca ei să înlăture din inimile lor tot ceea ce nu aparține acestei lucrări și pentru ca mărturia 

lor să ajungă la inimile fraților lor, puternică și plină de lumină. 

60 Ridică-te, Israele, și urcă-te pe muntele spiritual, căci eu sunt acum ajutorul tău. În acest timp mă 

veți ajuta cu toții cu crucea pe care o port pe umeri din dragoste pentru umanitate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 16  
1 Pacea minții și a inimii să fie în toți cei care se iubesc unii pe alții! - În această zi de grație, voi 

primiți inspirația Maestrului, care este absorbită prin creierul acestor creaturi pregătite și destinate de 

Mine pentru a transmite mesajul Meu divin umanității. 

2 Primiți mângâierea mea spirituală în această zi, o, mare mulțime; vă primesc și vă umplu de har. 

3 Ascultați, discipoli: fiți conștienți că un atom din Ființa Mea se manifestă printre voi. O vibrație de 

Putere Divină vă învață. O emanație a Ființei Sale universale vă luminează. Nu a existat niciodată o 

perioadă în care să nu existe o manifestare a lui Dumnezeu. În toate timpurile, în toate epocile, a existat, 

există și va exista această Vibrație Divină. În decursul veacurilor, Tatăl nu a încetat să vă dăruiască 

beneficiul iubirii sale, căci în Spiritul său, ca și în Creație, totul vibrează, totul este activitate și viață. Iar 

evenimentele din această lume sunt ecouri și reflecții ale vieții spirituale. 

4 De-a lungul secolelor, Dumnezeu nu a abandonat omenirea, căci una nu poate fi separată de 

cealaltă. Astăzi a fost voința Tatălui să se conecteze cu omul din punct de vedere spiritual în felul în care 

vedeți și auziți, pentru că a venit timpul când trebuie să vă pregătiți să Mă primiți de la spirit la spirit. 

5 Dar voi nu aveți încă sensibilitate spirituală și, prin urmare, nu percepeți cu claritate inspirația 

divină. 

6 Înainte ca Tatăl să se facă cunoscut omenirii în Isus, El v-a trimis revelațiile Sale folosind forme și 

evenimente materiale. Sub numele de Hristos ați ajuns să-L cunoașteți pe Cel care a manifestat iubirea 

lui Dumnezeu printre oameni, dar când a venit pe pământ, El se descoperise deja ca Tată și, de aceea, nu 

trebuie să spuneți că Hristos s-a născut în lume - cel care s-a născut a fost Isus, trupul în care a locuit 

Hristos. 

7 Gândiți și în cele din urmă Mă veți înțelege și veți recunoaște că Hristos a fost înainte de Iisus, căci 

Hristos este iubirea lui Dumnezeu. 

8 După ce acest lucru este clarificat, nu vă mai lăsați înșelați, nu vă mai scufundați în apele tulburi 

ale interpretărilor vechi și eronate pe care le dețineți prin tradiție. Sunteți acoperiți de văluri de 

ignoranță pe care Eu le rup prin lumina Cuvântului Meu, pentru ca înțelepciunea să intre în voi. 

9 De aceea, nu uitați că Hristos este dragostea lui Dumnezeu; de aceea, când S-a revelat prin Isus, 

ați fost consternați și confuzi, și chiar și în fața minunilor Sale nu L-ați crezut, pentru că puterea Lui este 

prea infinită pentru ca mintea voastră limitată să o poată înțelege. 

Așa se face că unii Mă neagă, alții sunt în confuzie, iar alții Mă studiază și Mă cercetează în funcție de 

modul lor de gândire și de capacitatea lor de înțelegere. Sunt puțini, foarte puțini, cei care îl pot înțelege 

pe Hristos. Vă spun aceasta, pentru că găsesc puțină dragoste în inimi, pentru că nu vă iubiți unii pe alții, 

nici măcar între frați. 

10 Iubește-ți aproapele ca pe propriul tău copil, atunci vei începe să-l înțelegi pe Isus, îl vei iubi, îl vei 

simți, va trebui să-l reflectezi pe Hristos în faptele tale. Spiritul vostru, însă, Mă cunoaște puțin mai mult; 

așa se face că unii dintre voi îl caută pe Mesia, alții pe Dumnezeu Atotputernic, pentru ca El să vă dea o 

rază de lumină și speranță care să vă aline durerea și să vă însuflețească dorința de a vă apropia tot mai 

mult de El. Aceasta pentru că spiritul vostru, prin intermediul conștiinței, posedă memoria Creatorului 

său, a lui Hristos, care nu a încetat niciodată să vă caute și să vă iubească, o, oameni, căci vă spun din nou 

că manifestarea spirituală nu a încetat să existe și nici nu va înceta vreodată să fie. 

11 Cei iluminați din vremurile trecute au văzut întotdeauna o strălucire de lumină, au auzit 

întotdeauna Cuvântul Meu. Profeții, inspirații, precursorii, întemeietorii doctrinelor de înaltă 

spiritualitate au mărturisit că au auzit voci care păreau să vină din nori, din munți, din vânt sau dintr-un 

loc pe care nu-l puteau localiza; că au auzit vocea lui Dumnezeu ca și cum ar fi ieșit din limbi de foc și 

ecouri misterioase. Mulți au auzit, au văzut și au simțit prin intermediul simțurilor, alții prin intermediul 

calităților lor spirituale; același lucru se întâmplă și în acest moment. 

12 Adevăr vă spun: Cei care au primit mesajele Mele cu ajutorul simțurilor lor fizice au interpretat 

spiritual inspirația divină, iar acest lucru l-au făcut în funcție de echipamentul lor fizic și spiritual, în 
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funcție de timpul în care se aflau pe lume, așa cum se întâmplă acum cu instrumentele umane pe care voi 

le numiți purtători de voce sau "purtători de daruri". Dar trebuie să vă spun că, în trecut, ca și în prezent, 

ei au adăugat la puritatea revelațiilor divine propriile idei sau cele care predominau în mediul lor și, cu 

bună știință sau fără să știe, au alterat puritatea și esența nelimitată a adevărului, care, în realitate, este 

iubirea în cele mai înalte revelații ale sale. 

13 Vibrațiile și inspirațiile spirituale erau în ei, și atât "primii", cât și "ultimii" au fost și vor fi martori 

ai acestei inspirații care a ajuns în spiritele lor, aproape întotdeauna fără să știe cum, așa cum se întâmplă 

cu mulți astăzi și cum se va întâmpla cu și mai mulți mâine. 

14 Cuvintele, interpretările și modul de a acționa se datorează oamenilor și vremurilor în care 

trăiesc, dar mai presus de toate, acesta este cel mai înalt adevăr. 

15 Din cauza lipsei de pregătire spirituală, este necesar ca inspirația divină să se materializeze și să vă 

trezească din somnul spiritual. Spiritele avansate nu aveau nevoie de această formă de revelație. 

16 Tot ceea ce este spiritual în univers este o sursă de lumină, vizibilă sau invizibilă pentru voi, iar 

această lumină este forță, este putere, este inspirație. Lumina curge și din idei, cuvinte și opere, în 

funcție de puritatea și măreția pe care le au. Cu cât ideea sau opera este mai înaltă, cu atât mai delicată 

și mai rafinată este vibrația sa și inspirația care emană din ea, chiar dacă este mai greu de perceput de 

către sclavii materialismului. Cu toate acestea, efectul pe care gândurile și faptele înalte îl exercită din 

punct de vedere spiritual este mare. 

17 Materializarea este adversarul spiritualizării, dar înțelegeți că mă refer la acel tip de materializare 

care vă conduce la aberații, vicii, degenerare și pasiuni josnice. 

18 Chiar dacă cea mai mare parte a umanității se va îndoi de adevărul proclamării Mele către oameni 

- cu adevărat, vă spun din nou, această proclamare are loc în spiritele întrupate și neîncarnate fără 

întrerupere, din primul moment al creației lor. 

19 Dacă ați reușit să vă transmiteți mesajele la distanță folosindu-vă perspicacitatea și știința, care 

este una dintre multele facultăți mentale pe care le posedați, cum ați putea presupune că Dumnezeu nu 

poate transmite un mesaj omului prin intermediul unui "aparat" uman sensibil și inteligent? 

20 Căci acesta este corpul uman: un aparat dotat cu o perfecțiune atât de mare pe care omul nu va 

putea să o dea celor mai complicate și mai mari lucrări științifice ale sale. Luați bine aminte la Cuvântul 

Meu, vorbesc despre materia omului, nu despre spiritul său; pentru că spiritul, deși nu poate atinge 

puterea Tatălui său, va putea, fără îndoială, să facă lucrări mai mari decât cele pe care corpul său uman 

limitat este capabil să le producă. 

21 Dacă inteligența voastră limitată a fost capabilă să dobândească cunoștințe și a făcut invenții pe 

care voi le considerați minunate - ce nu veți realiza cu spiritul vostru și de ce lucrări nu va fi capabil 

Domnul vostru? 

22 El are o idee proastă despre Dumnezeul său, pe care îl consideră mai mic decât ființele umane. 

23 De ce vă mirați că Dumnezeu vă trimite lumina Sa, care este înțelepciune și vă luminează pe toți, 

și că a creat o formă de comunicare cu copiii Săi? De ce credeți că ceva este imposibil pentru Dumnezeul 

vostru, când voi înșivă spuneți că El știe totul și poate face totul? Dacă voi credeți astfel de lucruri despre 

Mine, de ce vă contraziceți atât de ușor? Îmi ceri să ți-l trimit pe Isus de fiecare dată când vreau să-ți 

vorbesc, ca să poți să-L prinzi în cuie de lemn? 

24 Adevărat vă spun că nu vă este clar cum credeți că ar trebui să Mă fac simțit în voi. 

25 Pentru a vă întâlni, vă spun: Dacă nu vreți ca Eu să folosesc trupuri păcătoase pentru a vă dărui 

dragostea Mea, arătați-Mi un om drept, un om pur, arătați-Mi unul dintre voi care știe să iubească, și vă 

asigur că Mă voi folosi de el. Înțelegeți că mă folosesc de păcătoși pentru a-i aduce pe păcătoși, pentru că 

nu am venit să-i salvez pe cei drepți; ei sunt deja în împărăția luminii. 

26 Este adevărat că sunteți păcătoși, dar Dumnezeu nu disprețuiește și nu uită pe nimeni, deși voi 

credeți contrariul. De ce ați devenit atât de orbi încât să judecați totul după un moment al vieții voastre 

materiale? Voi sunteți cei care vă disprețuiți și uitați de voi înșivă; de aceea vă simțiți slabi și obosiți. 
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27 Credeți că Eu uit de creaturile Mele foarte iubite, chiar dacă sunt neascultătoare, când au nevoie 

de Mine și Mă cheamă tot timpul? 

28 Voi păcătuiți mult și încălcați legile și de multe ori M-ați uitat de Mine; dar infinit mai mare decât 

toate fărădelegile existenței voastre este dragostea Tatălui Ceresc pentru toți copiii Săi. 

29 Dar trebuie să continui să vă vorbesc despre manifestarea Mea, pentru ca voi să scăpați de toate 

îndoielile voastre. Mulți dintre voi afirmați ceea ce v-au spus cei iluminați ai Mei, de exemplu, că 

Dumnezeu le-a vorbit prin nori, foc, apă, vânt; dar eu vă întreb: Ce vi se pare mai corect, să vorbească 

omului prin aceste elemente sau prin el? 

30 Unde vă este gândirea logică dacă nu vă ajută să înțelegeți cele mai simple învățături? 

31. Bărbați și femei din lume, voi care ați uitat în științele voastre singurul lucru care vă poate face 

înțelepți și fericiți: ați uitat iubirea care inspiră totul, iubirea care este capabilă de toate și transformă 

totul! Trăiți în mijlocul durerii și al întunericului, pentru că, din moment ce nu practicați iubirea pe care vă 

învăț eu, vă provocați suferința fizică sau spirituală. 

32 Pentru a descoperi și a înțelege mesajele mele, trebuie mai întâi să fiți buni și blânzi din inimă, 

virtuți care sunt prezente în fiecare spirit încă din momentul creației sale; dar pentru a ști să simțiți 

adevăratul și înaltul sentiment al iubirii, trebuie să vă spiritualizați prin cultivarea sentimentelor voastre 

bune; totuși, ați vrut totul în viață, în afară de iubirea spirituală. 

33 În fiecare moment, din tine emană gânduri sau vibrații spirituale, dar în cele mai multe cazuri 

emani egoism, ură, violență, vanitate și pasiuni josnice. Rănești și simți când ești rănit, dar nu iubești și, 

prin urmare, nu simți când ești iubit, iar cu gândurile tale morbide saturi din ce în ce mai mult mediul în 

care trăiești cu durere și îți umpli existența de disconfort. Dar eu vă spun: saturați totul cu pace, cu 

armonie, cu iubire și veți fi fericiți. 

34 Iubirea a existat întotdeauna în spiritul Creatorului, de aceea trebuie să înțelegeți că toate 

spiritele au fost, de asemenea, înzestrate cu ea. 

35 Astăzi, în ciuda progresului civilizației voastre, v-ați îndepărtat din ce în ce mai mult de natura 

materială, dar și de cea spirituală, de cea pură, de ceea ce este de la Dumnezeu. Prin urmare, cu fiecare 

etapă a vieții tale, cazi într-o slăbiciune tot mai mare, într-o suferință tot mai mare, în ciuda dorinței tale 

de a deveni mai puternic și mai fericit cu fiecare zi pe care o petreci pe pământ. Dar voi veți face acum un 

pas înainte în împlinirea Legii Mele, o, locuitori ai pământului! 

36 Maestrul, care v-a vorbit în toate timpurile, vine acum să vă explice învățătura Sa prin intermediul 

acestor învățături, manifestându-se prin cuvânt, intuiție și inspirație, trezindu-vă astfel spiritul la lumina 

timpurilor ce vor veni. Atunci vei avea parte de inspirația divină sub diverse forme, tot mai uimitoare 

pentru tine, tot mai înalte și mai perfecte. 

37 Astăzi am venit să vă reamintesc să vă iubiți unii pe alții așa cum v-a învățat Isus. Vă reamintesc 

de Iisus, căci în El a fost întruparea Iubirii Universale. 

38 Pe vremea lui Moise, poporului i s-a dat o lege a dreptății, care era: "Ochi pentru ochi și dinte 

pentru dinte". Această lege, care astăzi vi s-ar părea hidoasă și răzbunătoare, era totuși dreaptă pentru 

oamenii acelor vremuri. 

39 Mai târziu, când M-am făcut om în Iisus, M-ați auzit spunând, și așa a fost scris, că "cu cotul cu 

care măsori, ești măsurat". Cu acest cuvânt, unii s-au întrebat dacă în această propoziție există iubirea, 

mila și iertarea pe care Isus le-a predicat. 

40 Este timpul ca Eu însumi să vă explic motivul Legii din Prima Eră și motivul acelei afirmații a lui 

Iisus, pentru că multe dintre învățăturile Mele a trebuit să vi le dau puțin câte puțin de-a lungul timpului. 

41 La început, când coardele inimii umane erau încă insensibile la sentimentul iertării, iar cel al 

carității și al îngăduinței era încă latent în spiritul său, era necesar ca omul să se protejeze pe sine și 

bunurile sale, acoperit de o lege care îi dădea dreptul de a-și folosi forța pentru autoapărare. După cum 

vedeți, acestea erau legi și obiceiuri primitive la un popor care, ca toate popoarele, era destinat să se 

dezvolte. 



U 16 

106 

42 Legea care a izvorât din cuvintele lui Isus, a luminat mai târziu viața oamenilor și ți-a spus: "Iubiți-

vă unii pe alții", și ți-a dezvăluit, de asemenea, că "cu cotul cu care vei măsura, vei fi măsurat la rândul 

tău", prin care Maestrul ți-a dat de înțeles că acea dreptate pe care omul și-o procurase cu mâna lui, 

devenea acum dreptul exclusiv al Justiției divine. De acum înainte, omul știa că așa cum judeca, așa va fi 

judecat de Dumnezeu, și că așa cum a semănat pe pământ, așa va fi recolta pe care o va culege în lumea 

de dincolo. 

43 Omul își reținea atunci mâna fratricidă, răufăcătorul renunța adesea la planurile sale reprobabile, 

iar cel care intenționa să fure știa și simțea că o privire din infinit îl urmărea și că din acel moment îl 

aștepta o judecată. 

44 Au trecut secolele și, deși oamenii știu ceva mai multe despre dreptatea divină, nu au înțeles încă 

adevărul și au greșit de multe ori, crezând chiar că, dacă au păcătuit grav pe pământ, vor trebui să 

înfrunte inexorabil judecata lui Dumnezeu pentru a primi pedeapsa veșnică. - La aceasta vă întreb: Ce 

hotărâre de pocăință și de împlinire a Legii Mele va putea să apară în cel care se consideră pierdut de la 

început? Ce speranță poate avea cel care pleacă din această lume știind că greșelile spiritului său vor 

dăinui pentru totdeauna? 

45 A fost necesar ca Eu Însuși să vin să îndepărtez de la voi întunericul interpretărilor voastre 

eronate, și astfel iată-mă aici. 

46 În Iehova ați crezut că recunoașteți un Dumnezeu crud, teribil și răzbunător. Apoi, pentru a te 

scoate din eroare, Domnul ți L-a trimis pe Hristos, Iubirea Sa divină, pentru ca "cunoscându-L pe Fiul, să-L 

cunoști pe Tatăl"; și totuși, omenirea ignorantă, încurcată din nou în păcatul ei, crede că vede un Iisus 

furios și ofensat, care așteaptă doar sosirea în Valea Spirituală a celor care L-au ofensat, pentru a le 

spune: "Depărtați-vă de la Mine, nu vă cunosc"; și să-i facă să sufere imediat cele mai crude chinuri în 

veșnicie. 

47 Este timpul să înțelegeți semnificația învățăturilor Mele, pentru a nu cădea în eroare. Iubirea 

divină nu vă va împiedica să veniți la Mine, dar dacă nu vă reparați greșelile, judecătorul inexorabil al 

conștiinței voastre vă va spune că nu sunteți vrednici să intrați în împărăția luminii. 

48 Dar iată că Mă aveți aici din nou, umanitate, în spirit, așa cum v-am promis. 

49 Priviți lumina Duhului Adevărului care luminează și trezește pe cei care locuiesc în întuneric. 

50 Dar celor care participă la acest miting le spun: "Ascultați cu atenție Cuvântul Meu, pentru că el 

vă va deschide căi de lumină și vă va lumina adevărul pe care trebuie să-l cunoașteți". 

51 În timp ce în viață trebuie să ne plătim orice datorie față de Dumnezeu, plata, tributul sau ofranda 

pe care i-o oferim nu este de fapt pentru El, ci pentru cel care o oferă. 

52 Dacă îi oferiți puritate, aceasta va fi spre binele vostru; dacă îi arătați fapte meritorii, acestea vor 

fi podoabele care vă vor înălța spiritul în prezența lui Dumnezeu. Dacă păcătuiești, iar mai târziu te 

pocăiești și îți îndrepți greșelile, pacea spiritului și fericirea care trăiește în cel care face binele vor fi 

răsplata ta. 

53 Dacă vă permit adesea să beți aceeași cupă pe care ați dat-o fraților voștri, este pentru că numai 

așa unii vor înțelege răul pe care l-au provocat; și trecând prin aceeași încercare prin care i-au făcut pe 

alții să treacă, vor ajunge să cunoască durerea pe care i-au făcut să o simtă. Acest lucru le va lumina 

mințile și va duce la înțelegere, pocăință și, în consecință, la împlinirea Legii Mele. 

54 Dar dacă vrei să eviți să treci prin suferință sau să golești paharul amărăciunii, o poți face 

plătindu-ți datoria prin pocăință, prin fapte bune, prin tot ceea ce conștiința ta îți spune să faci. În acest 

fel vei plăti o datorie de iubire, vei înapoia o onoare, o viață sau pacea, sănătatea, bucuria sau pâinea pe 

care le-ai furat fraților tăi. 

55 Vedeți cât de diferită este realitatea dreptății Mele de ideea pe care o aveați despre Tatăl vostru! 

56 Nu uitați: dacă v-am spus că niciunul dintre voi nu se va pierde, este la fel de sigur că v-am spus că 

orice datorie trebuie plătită și orice fărădelege trebuie ștearsă din cartea vieții. Depinde de tine să alegi 

calea prin care să ajungi la Mine. 

57 Încă mai ai liberul arbitru. 



U 16 

107 

58 Dacă preferați legea pedepsei din vechime, așa cum fac încă oamenii din națiunile mândre, vedeți 

rezultatele lor! 

59 Dacă vreți ca acel cot cu care îi măsurați pe frații voștri să vă măsoare și pe voi, nu trebuie nici 

măcar să așteptați să intrați în cealaltă viață pentru a primi dreptatea Mea, pentru că aici (pe pământ), 

când vă veți aștepta mai puțin, vă veți găsi în aceeași situație critică în care i-ați pus pe frații voștri. Dar 

dacă vreți ca o lege superioară să vă vină în ajutor, nu numai pentru a vă elibera de durerea de care vă 

temeți cel mai mult, ci și pentru a vă insufla gânduri nobile și sentimente bune, rugați-vă, chemați-mă și 

apoi mergeți pe drumul vostru de luptă pentru a deveni din ce în ce mai buni, pentru a fi puternici în 

încercări, într-un cuvânt, pentru a plăti cu dragoste datoria pe care o aveți față de Tatăl vostru și față de 

aproapele vostru. 

60 Chemarea iubirii pe care o auziți acum din gurile acestor purtători de voce este vestitorul unor 

evenimente mărețe pentru omenire. Aceste mesaje sunt scântei de înțelepciune care vor fi dezvăluite 

omenirii în viitor. Este începutul trezirii tuturor spiritelor. Este pregătirea pentru Epoca de spiritualizare, 

momentul în care vă veți răscumpăra în iubirea Tatălui vostru Ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 17  
1 Iubiți oameni, aveți aici un alt mesaj de la Maestrul Divin care vă va face să faceți un pas înainte în 

înțelegerea învățăturilor Mele; pentru că nu trebuie să vă opriți pe calea progresului spiritual. 

2 Nu vin să vă încurajez obiceiurile de stagnare sau de regres, ci vă conduc întotdeauna pe calea 

dezvoltării. 

3 Cuvântul meu vă oferă o hrană variată, toate de un gust spiritual rafinat. 

4 Ați spus cu buzele voastre: "Slavă lui Dumnezeu în cele înalte"; dar când L-ați glorificat cu faptele 

voastre? - Voi v-ați închinat vouă înșivă și v-ați proslăvit idolii, dar Dumnezeu, Creatorul vostru, când? - 

Isus a fost cel care L-a glorificat pe Tatăl Său cu viața Sa și după El trebuie să trăiți și voi. 

5 De asemenea, ați spus: "Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință", și adevărat vă spun, chiar și 

celor de rea voință le-am dat pace; dar tu, spune-mi, când ai dat pace? De multe secole repetați cuvintele 

acelui psalm cu care poporul L-a primit pe Domnul lor la Ierusalim și este singurul lucru pe care l-a făcut 

omenirea de atunci: să repete acele cuvinte, pentru că prin faptele sale face exact contrariul. 

6 rostiți aceste fraze dacă vreți, dar înțelegeți că nici acestea și nici alte cuvinte nu vor avea vreun 

efect până când nu le veți simți în inimile voastre; dacă le simțiți, manifestați-le fraților voștri prin fapte 

bune, cu blândețe și umilință; atunci vă voi răspunde cu iubirea mea nemărginită și vă voi face spiritul să 

vibreze cu bucurie în harul imaculat al Păcii mele. 

7 De aceea vă vorbesc astăzi ca Spirit Sfânt. Vremurile sunt diferite și, prin urmare, echiparea 

oamenilor trebuie să fie diferită. 

8 Renunțați la rugăciunile verbale și la superstiții și dăruiți-vă Mie, Maestrului, Tatălui, care vă va 

primi și vă va înțelege întotdeauna. 

9 Rugați-vă, da, dar cu o inimă pregătită; vorbiți-Mi cu spiritul așa cum îl simțiți în acel moment. 

Veniți la Mine cu gânduri pline de iubire, dar apropiați-vă; vorbiți-Mi ca niște ucenici sau ca niște copilași, 

și vă voi face să simțiți înțelepciunea și iubirea Mea. 

10 Cereți-Mi cu umilință, dar nu cereți niciodată minuni și nici nu vă așteptați să le primiți. 

11 Miracolul, așa cum îl înțelegeți voi, nu există; nu există nicio contradicție între divin și material. 

12 Voi îi atribuiți lui Isus multe minuni, dar eu vă spun că faptele sale au fost efectul firesc al iubirii, 

această forță divină pe care nu știți încă să o folosiți, deși este prezentă în secret în fiecare spirit. Pentru 

că nu ați vrut să cunoașteți puterea de lucru a iubirii. 

13 Ce a fost prezent în toate minunile pe care le-a făcut Isus, în afară de dragoste? 

14 Ascultați, discipoli: pentru ca iubirea lui Dumnezeu să se facă cunoscută omenirii, era necesară 

umilința instrumentului, iar Isus a fost întotdeauna umil; și pentru că a dat un exemplu de acest lucru 

oamenilor, v-a spus cu o ocazie că nu putea face nimic fără voia Tatălui Său ceresc. Cei care nu pătrund 

umilința acestor cuvinte vor crede că Isus a fost un om ca oricare altul, dar adevărul este că El a vrut să vă 

dea o lecție de umilință. 

15 El știa că această umilință, această unitate cu Tatăl, îl făcea atotputernic față de umanitate. 

16 O, nespus de mare și frumoasă transfigurare, care dăruiește iubire, smerenie și înțelepciune! 

17 Acum știți de ce Isus, deși a spus că nu poate face nimic dacă nu este conform voinței Tatălui Său, 

a fost în realitate capabil să facă totul; pentru că a fost ascultător, pentru că a fost umil, pentru că s-a 

făcut rob al legii și al oamenilor și a știut să iubească. 

18 Realizați, așadar, că, deși voi înșivă cunoașteți unele dintre facultățile iubirii spirituale, nu le 

simțiți și, prin urmare, nu puteți înțelege cauza a tot ceea ce numiți miracol sau mister și care sunt 

lucrările pe care le realizează iubirea divină. 

19 Ce învățături ți-a dat Isus care nu erau din dragoste? Ce știință, ce exerciții sau cunoștințe 

misterioase a folosit El pentru a vă da exemplele Sale de putere și înțelepciune? - Doar puterea fericită a 

iubirii, cu care poți face totul. 

20 Nu există nimic contradictoriu în legile Tatălui, care sunt simple pentru că sunt înțelepte, și 

înțelepte pentru că sunt pătrunse de iubire. 
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21 Înțelegeți-l pe Maestru, El este manualul vostru. 

22 Copilul Isus i-a uimit pe învățătorii desemnați ai Legii; predicatorul Isus v-a dat mari revelații 

pentru toate timpurile. Mântuitorul Iisus și-a pecetluit cuvintele cu viața Sa, cu jertfa Sa supremă pe 

cruce. 

23 Acum, iubiți ucenici, dacă vreți să fiți mari în adevăr și tari în duh, de ce nu Mă imitați în faptele 

pe care le-am făcut prin Isus? El ți-a spus: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața", arătându-ți ascultarea față 

de voința divină cu blândețe și umilință. Care trebuie să fie atunci umilința pe care Mi-o arătați? 

24 Ascultați: Dumnezeu, Ființa Supremă, te-a creat "după chipul și asemănarea Sa", nu în ceea ce 

privește forma materială pe care o ai, ci în ceea ce privește facultățile cu care este înzestrat spiritul tău, 

asemănătoare cu cele ale Tatălui. 

25 Cât de plăcut a fost pentru vanitatea ta să crezi că ești imaginea Creatorului. Vă considerați a fi 

cele mai evoluate creaturi pe care Dumnezeu le-a creat, dar faceți o mare greșeală dacă presupuneți că 

universul a fost creat doar pentru voi. Cu câtă ignoranță vă numiți pe voi înșivă coroana creației! 

26 Înțelegeți că nici măcar pământul nu este făcut doar pentru ființe umane. Pe scara nesfârșită a 

creației divine se află un număr infinit de spirite care evoluează în îndeplinirea legii divine. 

27 Scopurile care implică totul și pe care voi, ca oameni, chiar dacă ați vrea, nu le-ați putea înțelege, 

sunt mari și perfecte, ca toate scopurile Tatălui vostru; dar vă spun cu adevărat că nu sunteți nici cei mai 

mari, nici cei mai mici dintre creaturile Domnului. 

28 Ai fost creat, iar în acel moment spiritul tău a luat viață de la Cel Atotputernic, care avea în el 

atâtea calități câte erau necesare pentru ca tu să îndeplinești o sarcină dificilă în eternitate. 

29 Nici măcar acum nu cunoști toate capacitățile pe care ți le-a dat Tatăl, dar nu te îngrijora, le vei 

cunoaște mai târziu. 

30 Cunoașteți existența marilor spirite destinate să vegheze asupra armoniei tuturor lucrurilor 

create, care sunt ocupate în permanență cu sarcini înalte și necunoscute vouă? - Nu, și de aceea vă spun 

din nou că spiritul vostru nu este cel mai dezvoltat, că a dezvoltat doar într-o formă limitată calitățile pe 

care Dumnezeu vi le-a acordat. 

31 Cu toate acestea, aceste calități vor fi suficiente pentru a vă aduce în mod fericit la cel mai înalt 

nivel, care vă va fi atins dacă vă veți îndrepta pașii pe calea dreaptă și luminoasă pe care Legea Mea vi-o 

indică. 

32 Am venit să vă ajut. Acum este timpul ispășirii; treziți-vă, ridicați-vă! 

33 Ați păcătuit, ați încălcat căsnicia, ați comis crime, iar acum că vă confruntați cu adevărul 

Cuvântului Meu care vă arată greșelile voastre, vă iertați fărădelegile și credeți că Domnul vostru este 

nedrept când vă vorbește de încercări și de ispășire. 

34 V-ați înfășurat în întunericul răutății și al ignoranței, împiedicându-vă astfel spiritul să vadă zorii 

celei de-a treia ere, iar atunci când vin să vă fac să vă treziți cu lumina Cuvântului Meu, pentru ca voi să 

vedeți splendoarea noului răsărit, nu vreți să vă treziți din somnul vostru spiritual, iar uneori vă ridicați cu 

reticență. Sunt mulți cei care preferă să doarmă în ignoranța lor, fără a dori să se trezească la cel mai 

înalt adevăr. Ei preferă valea lacrimilor, a bolii și a foamei; ei vor să continue lunga perioadă de secole, în 

care viciul și suferința au fost singura lor "încurajare". Ei preferă toate acestea apelului de iubire pe care 

Iubirea Mea li-l trimite prin conștiința lor. 

35 Mă asculți ca și cum aș fi foarte departe de tine, deschizi ochii cu lene. Dar, din moment ce nu 

puteți înțelege sensul mesajului divin pentru că mintea voastră este impregnată de materialism, preferați 

să trăiți în rău. În acel moment mă uiți, îmi întorci spatele, vrei doar să rămâi în apatia suferinței. Dar eu 

vă spun: Dacă vreți să trăiți în acest abis al materializării și al ignoranței, dacă vreți doar să vă bucurați de 

plăceri frivole și de pasiuni josnice, măcar nu-L învinuiți pe Dumnezeu pentru durerea voastră. 

36 Dacă nu ai măreția de a-ți iubi aproapele așa cum te iubește Tatăl tău, ai măcar curajul și 

supunerea de a suporta consecințele greșelilor tale. Dacă preferați pacea voastră falsă și războaiele 

voastre fratricide, nu spuneți că așa vrea Dumnezeu, nici nu strigați la Tatăl pentru mila Sa atunci când vă 
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simțiți dominați de dușmanii voștri, pentru ca El să vină să vă dea victoria, ceea ce nu ar face decât să vă 

flateze vanitatea și să vă promoveze depravarea, ceea ce nu vă poate fi acordat conform Legii Mele. 

37 Când oamenii Mă uită și chiar Mă reneagă printre râsete, plăceri și deșertăciuni, de ce se 

deznădăjduiesc și tremură atunci când culeg recolta de lacrimi care le chinuie mintea și trupul? Atunci ei 

blasfemiază, spunând că nu există Dumnezeu. 

38 Destul de curajos este omul pentru a păcătui, hotărât să se abată de la calea Legii Mele; dar vă 

asigur că este extrem de laș când vine vorba de ispășirea și de plata datoriilor sale. Cu toate acestea, te 

întăresc în lașitatea ta, te protejez în slăbiciunile tale, te trezesc din somnul adânc, îți usuc lacrimile și îți 

dau noi oportunități pentru ca tu să recuperezi lumina pierdută și să regăsești calea uitată a Legii mele. 

39 Am venit să vă aduc, ca în al doilea veac, pâinea și vinul vieții, atât pentru spirit, cât și pentru trup, 

pentru ca voi să trăiți în armonie cu tot ceea ce Tatăl vostru a creat. 

40 În căile Mele înfloresc virtuțile, dar în ale tale sunt spini, abisuri și amărăciune. 

41 Cel care spune că drumurile Domnului sunt pline de spini nu știe ce spune, pentru că Eu nu am 

creat durere pentru niciunul dintre copiii Mei; dar cei care s-au abătut de la calea luminii și a păcii vor 

trebui să sufere consecințele vinovăției lor atunci când se vor întoarce la ea. 

42 De ce ați băut paharul suferinței? De ce ați uitat de porunca Domnului și de misiunea pe care v-

am încredințat-o? - Pentru că ați înlocuit Legea Mea cu Legea voastră și iată rezultatele înțelepciunii 

voastre deșarte: suferință amară, război, fanatism, dezamăgiri și minciuni care vă sufocă și vă umplu de 

disperare. Iar cel mai dureros lucru pentru omul materializat, pentru cel care supune totul calculelor sale 

și legilor materiale ale acestei lumi, este că după această viață va purta cu el povara erorilor și înclinațiilor 

sale. Atunci suferința spiritului tău va fi foarte mare. 

43 Scutură-ți aici povara păcatului, împlinește Legea Mea și vino curând. Cereți iertare pentru toți cei 

pe care i-ați rănit și lăsați restul în seama Mea; căci scurt va fi timpul vostru de a iubi, dacă vă decideți cu 

adevărat să o faceți. 

44 Repet încă o dată că nu am pus spini sau durere pe calea voastră. Prin Isus, v-am învățat să lăsați 

deoparte toate slăbiciunile, pentru a vă arăta iubirea mea și puterea care vă locuiește, pentru a vă învăța 

adevărata bucurie care trăiește într-un spirit cu adevărat umil. Și odată cu plecarea Mea și cu 

promisiunea Mea pentru aceste vremuri, v-am lăsat pacea, lumina speranței și dorul de întoarcerea Mea. 

Dar voi n-ați vrut să înțelegeți așa și ați continuat să Mă răstigniți, ca să vă iert mereu și mereu. Cu toate 

acestea, trebuie să înțelegeți că iertarea Mea nu vă scutește de consecințele fărădelegilor voastre, 

pentru că acestea sunt ale voastre, nu ale Mele. Iertarea Mea te încurajează, te mângâie, pentru că în 

cele din urmă vei veni la Mine și te voi primi cu iubire veșnică; dar atâta timp cât nu Mă cauți pe căile 

binelui, ale iubirii și ale păcii - o știi acum și nu trebuie să o uiți: Răul pe care îl faci sau intenționezi să îl 

faci, îl vei primi înapoi cu dobândă compusă. 

45 Acum culegeți semințele materialismului vostru și chiar dacă vreți ca Eu să vă aprob lucrările, vă 

înșelați, pentru că Eu sunt imuabil în Legea Mea; nu procedez așa cum doriți, pentru că atunci nu aș mai 

fi "Calea, Adevărul și Viața". 

46 Am venit să desființez legile voastre greșite, pentru ca voi să fiți guvernați doar de cele formate 

de poruncile Mele și în armonie cu Înțelepciunea Mea. Legile Mele sunt modelate de iubire și, întrucât 

provin din Divinitatea Mea, sunt neschimbătoare și veșnice, în timp ce ale voastre sunt trecătoare și 

uneori crude și egoiste. 

47 Legea Tatălui este făcută din iubire, din bunătate, este ca un balsam care dă mângâiere și îl înalță 

pe păcătos pentru ca el să poată suporta repararea greșelilor sale. Legea iubirii Tatălui îi oferă 

întotdeauna transgresorului ocazia generoasă de reînnoire morală, în timp ce legile voastre, dimpotrivă, 

îl umilesc și îl pedepsesc pe cel care a încălcat legea, și adesea pe cel nevinovat și pe cel slab. În 

jurisprudența voastră există asprime, răzbunare și lipsă de milă. Legea lui Hristos este de convingere 

iubitoare, de dreptate infinită și de rectitudine supremă. Voi înșivă sunteți judecătorii voștri, eu, pe de 

altă parte, sunt neobositul vostru apărător; dar trebuie să știți că există două moduri de a plăti pentru 

greșelile voastre: unul cu dragoste și altul cu durere. 
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48 Alegeți singuri, încă vă bucurați de darul liberului arbitru. 

49 Vreți să nu mai suferiți, oameni buni? Atunci iubiți, faceți binele pe drumul vostru, refaceți-vă 

viețile. - Vrei să fii grozav și fericit? Atunci iubește mult, iubește mereu. - Vreți să plângeți, vreți ca 

suferința amară să vă lovească, vreți războaie și pustiire? Atunci continuați să trăiți așa cum trăiți acum, 

permiteți ca egoismul, ipocrizia, vanitatea, idolatria și materialismul să continue să pună stăpânire pe 

viețile voastre. 

50 Vedeți foarte clar haosul din rândul poporului, astfel încât să nu continuați să modelați legea așa 

cum credeți de cuviință. 

51 Vreau ca discipolii și noii veniți la învățătura Mea să aibă noblețe în inimile lor și puritate în 

mințile lor, pentru că numai atunci vor putea învăța de la Mine și mai târziu să învețe omenirea. 

52 Acum nu mai vin să înviez morții - în legătură cu trupul - așa cum am făcut cu Lazăr în Epoca a 

doua; astăzi Lumina mea vine să învie spiritele care îmi aparțin. Și aceștia se vor ridica la viața veșnică 

prin adevărul Cuvântului Meu; pentru că spiritul vostru este Lazăr pe care îl purtați în prezent în ființa 

voastră, pe care îl voi învia din morți și îl voi vindeca. 

53 Acum vedeți că justiția divină constă în iubire, nu în pedepse ca ale voastre. Ce s-ar întâmpla cu 

voi dacă v-aș aplica propriile voastre legi pentru a vă judeca înaintea Mea, în fața căreia nici o aparență 

exterioară, nici argumente false nu sunt valabile? Dacă v-aș judeca după răutatea voastră și aș aplica 

legile voastre teribil de aspre, ce s-ar întâmpla cu voi? Atunci Mi-ai cere pe bună dreptate să arăt milă. 

Dar voi nu trebuie să vă temeți, căci iubirea mea nu se ofilește, nu se schimbă și nu trece; voi, în schimb, 

treceți cu siguranță, muriți și vă nașteți din nou, plecați și apoi veniți din nou, și așa vă continuați 

pelerinajul până când vine ziua în care îl veți recunoaște pe Tatăl vostru și vă veți supune legii sale divine. 

54 Voi sunteți aici temporar, dar eu sunt veșnic; voi mergeți gemând pentru că vă îndepărtați de 

calea pe care vă arată Legea mea, în timp ce eu sunt neschimbător. 

55 Usucă-ți lacrimile, grăbește-ți trezirea și ridică-te. Simțiți prezența Mea în voi; este necesar să 

veniți la Mine, pentru că nu M-ați cunoscut încă, o, popor. 

56 Nu știți ce răsplată primește cel care simte o pocăință adevărată și se întoarce la Mine și nu știți 

că nu este necesar să așteptați până la intrarea în lumea spirituală pentru a primi răsplata pe care v-o dă 

dragostea lui Dumnezeu. 

57 A fost necesar să vă vorbesc în acest fel, pentru că oamenii au devenit confuzi din cauza 

cunoștințelor pe care le-au dobândit din cărțile pe care le-au studiat; vocea conștiinței lor, însă, nu au 

vrut să o audă, vocea cunoștințelor lor spirituale care îi invită să urmeze lumina divină din care provine 

toată înțelepciunea. 

58 Vă spun: studiul util este bun, și știința este bună, dar mai presus de toate, iubirea. Iubirea vă va 

da impulsul de a vă face știința demnă de respect și de a o spori, pentru că trebuie să înțelegeți că toate 

cunoștințele voastre sunt doar un mesaj pe care vi-l transmite iubirea mea. 

59 Întrebați-i pe savanții voștri și, dacă sunt sinceri, vă vor spune că au cerut inspirație de la 

Dumnezeu. Și le-aș da mai multe inspirații dacă mi le-ar cere cu mai multă dragoste pentru frații lor și cu 

mai puțină vanitate pentru ei înșiși. 

60 Adevărat vă spun: Tot ceea ce ați acumulat din adevărata cunoaștere vine de la Mine; tot ceea ce 

au ei din ceea ce este pur și înalt voi folosi în avantajul vostru în acest timp, căci pentru aceasta vi l-am 

acordat. Dar trebuie să fiți atenți, o, popoare ale pământului, pentru că dacă veți continua să folosiți 

învățăturile Mele divine pentru a sfida forțele naturii, dacă veți continua să folosiți puținele cunoștințe pe 

care le aveți pentru a face rău, veți primi răspunsul dureros și strict legal atunci când vă veți aștepta cel 

mai puțin. Provoci aerul, focul, pământul, apa și toate puterile și știi deja care va fi recolta ta dacă nu îți 

corectezi la timp căile pentru a ține în frâu forțele naturii dezlănțuite de acțiunile tale absurde. Îți atrag 

atenția că ești pe cale să umpli măsura pe care justiția mea o permite liberului tău arbitru; tu sfidezi prea 

mult natura. Și pentru că voi sunteți micuții care vă simțiți bine, acest Cuvânt vine să vă avertizeze de 

pericolul în care vă aflați. 
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61 Iar Cuvântul vă spune: Copiii mei, faceți-vă inima bună, iubind pe frații voștri; iubiți toate lucrurile 

create. Căutați reconcilierea și pacea între toți. Dacă nu vreți ca bulversările pământului pe care voi înșivă 

le promovați să vă nimicească, reveniți la timp, o, copii mult iubiți, liniștiți-le (forțele naturii) cu iubirea 

voastră, transformați-le în pace. O, oameni buni, dacă M-ați asculta, câte greutăți v-ați fi scutit și v-aș fi 

transformat deja lumea voastră fără să fie nevoie să suferiți! Vreau să vă dau o pregustare a răsplății în 

această viață, vreau să vă dau pace și liniște. Încercați, copiii Mei. De aceea v-am trimis Cuvântul Meu în 

acest moment, pentru a vă elibera din abis. 

62 Vouă, celor care Mă ascultați, vă spun să păstrați în duhul vostru ceea ce vă privește și să învățați 

restul fraților voștri. Ceea ce este pentru unul este pentru toți, de aceea nici una dintre oile Mele nu va 

duce lipsă de hrană spirituală. 

63 Vreau ca voi să fiți uniți pentru ca Eu să vă răsplătesc unitatea voastră, revărsând beneficiile și 

harul Meu asupra tuturor. Până acum v-am văzut uniți doar pentru scurte momente, în timp ce căutați să 

vă adorați Divinitatea Mea. Convingeți-vă că uniți prin iubire sunteți capabili să faceți minuni. În adevăr 

vă spun: Încă mai este timp pentru tine să lucrezi pentru a reconstrui ceea ce ai distrus. 

64 Multe sunt lucrurile pe care Mi le-ați făcut și cu care M-ați rănit, dar Eu vă iubesc și mai mare 

decât fărădelegile voastre este iubirea Mea. 

65 Dacă Mă cauți ca Judecător, Judecata Mea este inexorabilă; dacă Mă cauți ca Stăpân, 

Înțelepciunea Mea este fără limite; dacă Mă chemi ca Tată, sunt de cea mai mare bunătate; dar cu 

adevărat, îți spun, sunt mult mai mult decât toate acestea, căci nu am nici început, nici sfârșit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 18  
1 Așa cum v-a fost anunțată noua mea manifestare, astăzi ați văzut-o realizată: Am venit în spirit, 

înconjurat de îngeri și spirite de lumină. 

2 Cei care nu cunosc aceste profeții se îndoiesc de prezența Mea, dar chiar și printre cei care au 

studiat Scripturile îi văd pe cei care nu cred în manifestarea Mea, pentru că interpretările lor sunt 

aproape întotdeauna eronate. 

3 Toți cei care dau profeției un sens material vor avea aceeași soartă ca și poporul evreu, care 

aștepta în Mesia cel promis un Rege puternic al pământului și care, văzându-Mă smerit și blând, nu a 

crezut în Mine, în ciuda faptelor pe care le-am făcut înaintea ochilor lor. 

4 Cei care M-au simțit, M-au iubit și M-au urmat au fost cei cu inimi simple, spirite blânde și minți 

curate, care tânjeau și însetau după iubire, dreptate și adevăr. 

5 Celor care studiază scrierile vremurilor trecute le spun că numai prin spiritualizare vor putea găsi 

în viața lor adevărul conținut în acel limbaj. 

6 Îi voi ajuta pe cei care pătrund și învață adevărul, dar voi opri pe oricine de pe buzele căruia i se 

pune în cale confuzie, până când își va corecta erorile. 

7 În schimb, pe toți cei care vor semăna sămânța Mea de lumină cu o inimă curată, interpretând 

Cuvântul divin și luminând învățătura care a fost ascunsă, pe aceștia îi voi trimite în ținuturi și națiuni 

pentru a răspândi învățătura Mea de iubire. 

8 Adevărații vestitori vor avea o inimă sănătoasă, un spirit smerit și, de aceea, vor ști să primească 

noul meu mesaj cu bucurie și cu credință. 

9 Fericiți sunt cei care Mă primesc în inima lor și cred în Cuvântul Meu, căci ei Mă vor vedea în 

norul ceresc, înconjurat de oștile Mele spirituale; și, deși nu mai calc pe țărâna pământului, așa cum am 

făcut-o în Era a doua, ei vor putea simți prezența Mea spirituală. Apoi, ei vor uni acest nou mesaj cu cel 

care s-a răspândit în rândul umanității și care nu era complet, deoarece revelațiile Mele sub forma 

Duhului Sfânt mai trebuiau adăugate. 

10 Discipoli, spiritualizați-vă pentru a putea pătrunde adevăratul sens al Cuvântului Meu și pentru ca 

atunci când vă veți întâlni cu frații voștri care cunosc doar revelațiile Mele din Era a Doua, să fiți de acord 

în interpretările voastre și să începeți unificarea spirituală a umanității. 

11 Adesea, voi predați idei eronate din lipsă de studiu și de pătrundere a spiritului; de aceea, vă 

poruncesc să vă dedicați contemplării Doctrinei Mele, astfel încât să nu mai faceți fapte pe care le 

considerați bune, dar care sunt imperfecte în fața Tatălui. 

12 Realizați că cei responsabili pentru ca omenirea să înțeleagă clar semnificația spirituală a 

învățăturilor Mele prezente și trecute sunteți voi toți cei care simțiți foamea de cunoaștere în spiritul 

vostru, care ați intrat pe căile studiului, ale contemplației și ale explorării. Nu pot spune același lucru 

despre cei care trăiesc doar prin rituri, ceremonii și culte materiale, ei se mulțumesc cu exteriorul pentru 

că nu au cunoscut încă gustul fructului. 

13 Când discipolii Mei vor trece peste căile lumii, va începe trezirea spirituală a religiilor și sectelor 

care au stat nemișcate mult timp. 

14 "Vegheați și rugați-vă", vă spun mereu și mereu; dar nu vreau să vă obișnuiți cu acest sfat, ci să vă 

gândiți la el și să acționați în consecință. 

15 Vă spun să vă rugați pentru că cei care nu se roagă se lasă pradă gândurilor de prisos, materiale și 

uneori nebunești, care, fără să-și dea seama, încurajează și alimentează războaiele fratricide. Dar atunci 

când te rogi, gândirea ta, ca o sabie de lumină, rupe vălurile întunericului și capcanele ispitei care 

întemnițează multe ființe astăzi; ea saturează mediul înconjurător cu putere spirituală și contracarează 

forțele răului. 

16 Nu disperați în fața luptei, nici nu disperați dacă nu ați văzut încă succesul. Înțelegeți că este 

sarcina voastră să luptați până la capăt, dar trebuie să țineți cont de faptul că doar o foarte mică parte 

din această muncă de reînnoire și spiritualizare a umanității vă va reveni vouă. 
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17 Mâine vă veți părăsi postul și alții vor veni să vă continue munca. Ei vor face un pas mai departe și 

astfel se va împlini Cuvântul Meu din generație în generație. 

18 În cele din urmă, toate ramurile se vor uni cu copacul, toate națiunile se vor uni într-un singur 

popor și pacea va domni pe pământ. 

19 Rugați-vă, discipoli, și perfecționați-vă în înălțarea voastră, pentru ca cuvintele voastre de 

învățătură și de iubire să găsească ecou în inimile fraților voștri. 

20 În adevăr vă spun: Dacă acest popor, pe lângă înțelegerea destinului său, și-ar îndeplini deja 

sarcina, omenirea ar obține har prin rugăciunile sale. Dar încă vă lipsește caritatea de a vă simți vecinii ca 

pe niște frați adevărați, de a uita cu adevărat diferențele de rasă, de limbă și de credință și, mai mult 

decât atât, de a șterge din inimile voastre orice urmă de resentiment față de cei care v-au rănit. 

21 Dacă reușiți să vă ridicați sentimentele deasupra unei atât de mari mizerii umane, se va ridica în 

voi cea mai sinceră și mai sinceră pledoarie pentru frații voștri, iar această vibrație a iubirii, această 

puritate a sentimentelor voastre, vor fi cele mai puternice săbii care vor distruge întunericul creat de 

războaiele și patimile oamenilor. 

22 Durerea te-a pregătit pe tine, Israel, în robie te-ai purificat; de aceea ești cel mai potrivit pentru a 

te îngriji de cei suferinzi. 

23 Vegheați, poporul meu, fiți ca păsările care anunță o nouă zi și treziți-i pe cei adormiți, pentru ca 

ei să fie primii care primesc lumina și apoi le spun: Cel care vă iubește cu adevărat vă salută în acest 

moment. 

24 În om există două puteri care sunt mereu în război: natura sa umană, care este trecătoare, și 

natura sa spirituală, care este eternă. Această ființă eternă știe foarte bine că trebuie să treacă perioade 

foarte lungi de timp înainte de a atinge perfecțiunea sa spirituală; ea bănuiește că trebuie să aibă multe 

vieți umane și că în ele trebuie să treacă prin multe încercări înainte de a atinge adevărata fericire. 

Spiritul bănuiește că, după lacrimi, după durere și după ce a trecut de multe ori prin moartea trupească, 

va ajunge pe culmea pe care a căutat-o mereu în dorința sa de perfecțiune. Pe de altă parte, trupul, 

lucrul fragil și mic, strigă, se revoltă și uneori refuză să asculte chemările spiritului, și numai atunci când 

acesta din urmă s-a dezvoltat, este puternic și experimentat în lupta cu carnea și cu tot ceea ce îl 

înconjoară, reușește să domine trupul și să se facă cunoscut prin el. 

25 Spiritul se face simțit prin intermediul expresiilor umane, dar nu folosește niciodată forța pentru a 

supune materia trupească. Spiritul vrea ca materia să se unească cu voința sa în deplină cunoștință de 

cauză, vrea o ascultare care să manifeste blândețe. 

26 Deși este o greșeală a unora să persiste în recalcitranța lor și simt că trupul este încă senzual și 

încăpățânat, ei ar dori să aibă un tron pentru același lucru; dar dacă nu le fac pe plac în tot ceea ce își 

doresc, este pentru că în copiii mei există încă o altă ființă care vibrează într-o mai mare puritate și iubire, 

care tânjește după o viață mai înaltă; în ea există gândirea spirituală care reflectă divinul. Pe de altă 

parte, creierul tău reflectă doar gândurile umane. 

27 Lung este pelerinajul spiritului, lung este drumul său, multe și foarte variate sunt formele sale de 

existență, iar în fiecare moment încercările sale sunt de natură diferită; dar pe măsură ce le trece, se 

ridică, se purifică, se desăvârșește. În mersul său prin viață, el lasă în urma sa o dâră de lumină; de aceea, 

văicărelile trupului său sunt adesea lipsite de importanță pentru spiritul elevat, pentru că el știe că vor 

trece și că nu se poate lăsa oprit în drumul său de evenimente care i se par mărunte. 

28 Pentru o clipă își îndreaptă atenția spre slăbiciunile cărnii sale, dar știe că nu trebuie să iubească 

prea mult ceva care trăiește doar pentru o perioadă scurtă de timp și care va dispărea în curând în 

măruntaiele pământului. 

29 La ce vă folosesc aspirațiile și ambițiile de a vă închina la trup și de a-l așeza pe un tron al 

deșertăciunii? Atât timp cât durează, este foarte puțin în comparație cu viața veșnică a spiritului. 

30 Este necesar să ascultați de partea cea mai înaltă a ființei voastre, care este spiritul care locuiește 

în fiecare dintre voi, pentru a-i permite să se manifeste cu claritate și să-și îndrepte pașii spre scopul 

pentru care a fost creat. 
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31 Spune-mi: Cine ești tu? Ce ești tu? Cine te crezi? Ce simți că ești? Materia este cea care se 

scufundă în mormânt, sau spiritul care se înalță spre eternitate, spre infinit? 

32 În realitate, vă spun că, de-a lungul timpului existenței voastre, vă amestecați impresiile, nevoile, 

neliniștile și dorințele, fără să știți care provin din spirit și care din materie. 

33 Spiritul care își cunoaște cu adevărat destinul transmite vibrația sa corpului pe care îl animă 

pentru a-l ajuta și a participa la misiunea sa; dar când vine momentul să părăsească învelișul corpului său 

de pe pământ, nu simte nici o tristețe, pentru că știe că aceasta este legea, și nici nu-i pasă cum moare 

ceea ce a fost corpul său: prin boală, prin bătrânețe sau prin distrugere. El știe că sarcina sa este mai 

importantă decât orice altceva. 

34 Știți cum au murit apostolii Mei din Era a doua? Cum a sfârșit Petru și toți cei care M-au purtat în 

inimile lor? - Petru a murit pe o cruce, spunând că nu era vrednic să moară ca Mine; a cerut să moară cu 

capul plecat. Și cine l-a împins pe Petru și i-a dat puterea, fermitatea și seninătatea de a suferi martiriul? - 

Adevărata lui ființă, spiritul care este copilul lui Dumnezeu și care știe să învingă slăbiciunea trupului. În 

ultimul său ceas s-a arătat calm, liniștit, ca și Maestrul său când a strigat pe cruce: Totul este realizat. 

35 Dacă examinați aceste exemple, veți ajunge la concluzia că omul este mai mult spirit decât carne 

și că acesta, atunci când este spiritualizat, este ascultător față de poruncile supreme ale Legii Mele. 

36 Pentru cei care ajung la această înălțime spirituală, porțile împărăției cerurilor se deschid și ajung 

la ea fără "ah", fără să se plângă. 

37 Cu această ascultare, cu această predare și iubire, acei ucenici au intrat în prezența Tatălui. Și tu, 

când vei asculta de chemarea spiritului tău? - Vă este frică de durere și de tot ceea ce ține de corp, 

pentru că nu sunteți complet pătrunși de adevăr; căci dacă ar fi așa: Cine te-ar putea împiedica să 

vorbești și să proclami adevărul, chiar dacă ai fi amenințat cu moartea? 

38 Știți de ce i-au tăiat capul lui Ioan Botezătorul? - Pentru că a spus adevărul, pentru că a vorbit 

despre dreptate și a subliniat defectele celor care se numesc regi în lume și stau pe un tron de 

putreziciune. Dar dacă marile spirite au dureri mari și se ridică deasupra nenorocirii, mizeriei, durerii și 

morții, și astfel își îndeplinesc cu vrednicie sarcina - cine sunteți voi care începeți ziua gemând și o 

încheiați seara plângând cu neascultare sau răzvrătire? Sunteți carne și numai carne, pentru că nu știți 

încă să vă ridicați deasupra durerii și a tot ceea ce numiți nenorocire. 

39 Este bine să examinați cu atenție tot ceea ce v-am spus astăzi. Înțelegeți: cu cât spiritul întrupat 

este mai înalt, cu atât mai puține vor fi suferințele și efectele durerii asupra corpului său. 

40 L-au înmuiat pe apostolul Ioan în ulei clocotit și nu a murit. Puterea Duhului, care se ridicase la 

Tatăl, s-a manifestat prin diminuarea puterii căldurii. 

41 L-au scos afară și, când au văzut că nu a suferit nici un rău, l-au izgonit, și chiar și atunci a 

continuat să împlinească sfaturile înalte ale Domnului fără ca acea încercare să-l oprească în împlinirea sa 

spirituală. 

42 Voi, cei care Mă ascultați astăzi și din care vor ieși noii mei discipoli, disperați în fața încercărilor și 

încercați să vă îndepărtați de calea mea. 

43 Când vei fi capabil să porți învățătura Mea în inima ta și să-ți dai viața pentru mărturia 

adevărului? 

44 Nu vă sunt suficiente exemplele atâtor martiri care și-au dat viața pentru iubirea umanității, 

pentru susținerea adevărului sau pentru apărarea dreptății? Nu sunt aceste exemple suficiente pentru ca 

voi să înțelegeți de ce sunt capabili discipolii Mei? 

45 Te simți incomodat când vântul bate mai tare decât ți-ai dori; când soarele arde prea tare, 

protestezi, iar când norii îl ascund, nu ești de acord. Când e furtună, căutați adăpost, mustind, iar când se 

cutremură pământul, fugiți îngroziți. 

46 Sunteți voi oamenii care v-ați născut pentru a domni pe un tron și pentru ca forțele naturii să se 

supună poruncii voastre, doar pentru beneficiul vostru? 

47 Forțele naturii vă vor asculta dacă veți împlini Legea Mea și îmi veți cere să fac acest lucru pentru 

binele fraților voștri! 
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48 Vreau ca fiecare dintre voi să fie un apostol al adevărului, pentru ca voi să fiți folositori în viață, 

pentru că ați venit să îndepliniți o sarcină care este în planul Creatorului. 

49 În acest timp vă spun că grâul doctrinei Mele este din belșug și încă nu este semănat. Plângeți 

dacă aveți iubire pentru această lucrare, căci Semănătorul divin care v-a dat sămânța Sa și v-a arătat 

câmpurile este încă singur. Plângeți pentru ca lacrimile voastre să servească la irigarea câmpurilor pe care 

le veți lucra mai târziu. 

50 Nu vă temeți să fiți răniți de semenii voștri; ceea ce voi numiți insultă este ceva bun pe care ei vi-l 

fac, este un ajutor în îndeplinirea sarcinii voastre. Nu știți că cei care se află pe calea dezvoltării trebuie să 

sufere? Nu știi că spiritul nu trebuie să fie preocupat de toate aceste slăbiciuni, pentru că sunt fleacuri 

care afectează doar materia? 

51 Vreau să vă văd puternici în fața vieții, a vicisitudinilor și a suferințelor ei. 

52 Deveniți puternici în practica carității și nu vă interesează să fiți judecați în acest sau în acel fel. 

Nu trebuie să spui ce ești; trebuie doar să fii pregătit să le oferi (oamenilor) mângâieri, milă, iar buzele 

trebuie să fie pregătite să exprime bunătate, sfaturi sănătoase și iertare. 

53 Destinul tău este să faci binele pe drumul tău pământesc. 

54 Înțelegeți că această creație materială pe care o numiți univers este locul unde locuiesc spiritele 

în evoluție, un loc al perfecțiunii. Atunci când spiritele au atins nivelul de dezvoltare care le permite să 

locuiască în locuințe mai înalte, lumile pe care le locuiau anterior vor dispărea, după ce și-au atins scopul. 

55 Toată puterea care a animat ființele și a dat viață organismelor se va întoarce la Mine; toată 

lumina care a luminat lumile se va întoarce la Mine, și toată frumusețea care a fost revărsată asupra 

regatelor creației va fi în Duhul Tatălui; și odată ce va fi din nou în Mine, această viață se va transforma în 

esență spirituală, care va fi revărsată asupra tuturor ființelor spirituale, asupra copiilor Domnului, pentru 

că niciodată nu vă voi dezmoșteni de darurile pe care vi le-am dat. 

56 Înțelepciunea, viața veșnică, armonia, frumusețea infinită, bunătatea, toate acestea și multe 

altele se vor regăsi în copiii Domnului atunci când vor locui împreună cu El în locul de perfecțiune. 

57 Astăzi sunteți departe de acest țel; dovadă este faptul că pe pământ mă opun la ceea ce ați făcut 

cu spiritul vostru, iar când ajungeți în valea spirituală, reproșez spiritului ce a făcut cu trupul său în timpul 

trecerii sale prin lume. Atâta timp cât sunteți încă copii în această învățătură, aceste lumi, această natură, 

această viață materială trebuie să rămână. 

58 Ca Dumnezeu, te luminez și te susțin; ca Tată, te iubesc și te aștept; ca Maestru, te învăț și te 

îndrum; dar ca Judecător, te judec inexorabil. 

59 Cineva ar putea spune că sunt ca un avar bogat, care vrea totul pentru el, căci tot ce păzește, 

păzește și revendică; dar vă spun cu adevărat că, așa cum în lume tot ce am pus în ea a fost pentru voi și 

nu pentru Mine, tot așa și în viața veșnică păstrez totul pentru voi până când veți intra în ea și veți deveni 

proprietarii ei. 

60 Nu v-am spus Eu că sunteți moștenitorii slavei Mele? Așadar, tot ceea ce vă lipsește este să 

dobândiți merite pentru ca aceasta să fie a voastră și să vă puteți bucura de ea. 

61 Tot ceea ce am creat nu a fost pentru Mine, ci pentru copiii Mei. Vreau doar bucuria ta, fericirea 

ta veșnică. 

62 Nu vă fie teamă să vă rătăciți pentru a Mă găsi, căci Eu sunt nu numai scopul, ci și calea. Cine vrea 

să ajungă la Mine, să vină pe calea smereniei, a iubirii active a aproapelui, a predării și să-și întărească 

strădania de a se desăvârși în iubire. 

63 Pentru ca mersul vostru să fie sigur, atingeți unitatea interioară în ființa voastră, astfel încât 

spiritul să ghideze mereu trupul pe calea cea bună, iar trupul, la rândul său, să fie capabil să i se supună. 

Când veți avea această victorie asupra voastră înșivă, vă va fi ușor să vă supuneți voinței Tatălui vostru. 

64 Îndepărtați-vă de ceea ce este inutil; eliminați din viața voastră ceea ce nu este necesar și nu vă 

ocupați cu ceea ce este inutil. 
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65 Evitați orice viciu. În acest fel veți păstra spiritul curat și trupul sănătos pentru a lupta cu armele 

iubirii pentru cucerirea Țării Făgăduinței, acea țară care vă așteaptă ca cea mai înaltă răsplată în viața 

spirituală. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 19  
1 Oameni buni, calmați-vă mințile, care sunt agitate de vicisitudinile și loviturile sorții în viață. 

2 Cât de mult vă luptați în încercarea de a vă elibera de întunericul în care trăiți, deși sunteți pe 

deplin în timpul luminii! Mare este lupta voastră și de aceea ați venit epuizați. Tocmai din acest motiv v-

am chemat să vă odihniți pentru câteva momente, pentru că trebuie să continuați să vă îndepliniți 

sarcina pe care abia ați început-o. 

3 Din când în când am ridicat vălurile misterului meu în funcție de evoluția voastră, căci numai cel 

care urmează această cale poate ajunge la mine. 

4 Eu sunt Maestrul care caută oameni pe toate căile pentru a le arăta adevărata cale. 

5 Cuvântul meu vine ca o sabie de lumină pentru a lupta împotriva ignoranței și necredinței 

oamenilor. Am venit să Mă fac cunoscut în fața celor care Mi-au negat existența, pentru a-i întreba: Cine 

a creat universul cu mulțimea sa de lumi care abia sunt vizibile pentru voi? - O, oameni, care, în 

depărtarea voastră de adevăr, ați avut îndrăzneala să credeți că ideea unui Creator a fost o simplă 

invenție a minții umane! Cum poți să-ți imaginezi că ideea de etern și infinit ar putea apărea din mintea 

ta limitată și mică? 

6 Și totuși, chiar și cei care vin la Mine și spun că Mă iubesc, și lor le spun: Cum puteți spune că Mă 

iubiți când faceți contrariul a ceea ce poruncește Legea Mea, când vă trădați pe voi înșivă, arătând în 

faptele voastre sentimente care contrazic cuvintele voastre? 

7 Câți sunt chiar și aici, printre mulțimile care Mă ascultă, care spun că sunt spiritiști* și care nu 

cunosc încă puterea și înțelepciunea spiritismului, nici puterile și însușirile spiritului; și cu faptele lor 

neagă Doctrina Mea care luminează spiritual umanitatea ca o lumină radiantă. Dar răbdarea Mea este 

nemărginită și aștept până când vă veți transforma în discipolii Mei. Trebuie să fac din voi niște torțe 

care, cu lumina lor, să ducă altor popoare mesajul original pe care l-ați primit ca revelație prin 

intermediul minții umane. 
* Adică ucenici ai învățăturii spiritului. Ei nu trebuie confundați cu spiritiștii, care sunt adepți ai spiritismului, în 

care se manifestă spiritele încă atașate de materie sau cele cu o dezvoltare spirituală redusă. 

8 Dacă oamenii ar trebui să vă respingă mărturia și să vă contrazică, reamintiți-le că am avut o 

întâlnire cu omenirea din acest timp, pe care am venit să o îndeplinesc. Spune-le: Dacă am promis că voi 

veni din nou, a fost pentru că sarcina Mea nu era încă terminată și nici nu va fi terminată până când nu va 

mai rămâne niciun păcătos. Este scris că, dacă sunt nouăzeci și nouă de oi în turmă și una lipsește de la 

Mine, o voi căuta pe aceea. 

9 Vreau să vă arăt din nou puterea iubirii mele, transformând inimile împietrite ale oamenilor în 

apostoli ai Doctrinei mele, începând cu acest popor care nu este mai puțin împietrit decât ceilalți. Am 

venit să vă spun să vă sporiți cunoștințele prin acest nou mesaj pe care vi l-am dat, astfel încât să îl uniți 

cu revelațiile Mele anterioare, până când veți reuși să formați în mintea voastră Cartea Înțelepciunii, 

pentru a fi demni de a da mărturie despre Adevărul Meu și de a-l învăța pe frații voștri. 

10 Ei vă vor numi agitatori; dar nu vă temeți, pentru că și ei l-au condamnat pe Maestrul vostru pe 

vremea Lui pentru că "tulbură liniștea" - așa cum spun oamenii. Adevărat vă spun, 

Am venit nu doar pentru a mișca inima câtorva oameni cu revelațiile Mele, ci pentru a zgudui spiritul 

întregii omeniri cu cuvântul Meu. 

11 Astfel vin la voi în acest timp în care Lumina Mea se va manifesta în diferite moduri printre 

oameni și îi va face să tremure din nou, unii cu încântare, alții cu teamă, alții cu mânie; dar nu va fi unul 

care să nu se trezească imediat ce va veni Ora în care Mesajul Meu va fi făcut cunoscut. 

12 Cât de puțină credință ați avut și ați strigat după Hristos, voi care știați că El trebuie să vină! Dar 

acum că aveți deja revelația și mesajul Meu, nu veți mai fi slabi, temători sau reci. 

13 Te-am rănit pentru că te-am numit dur la inimă? ─ Eu ți-am spus doar adevărul, căci în toate 

lumile toate creaturile îndeplinesc Legea Mea, iar tu nu răspunzi la chemarea Mea divină. 
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14 Dar nu vă fie teamă, căci nimeni nu a atins încă scopul, dar voi toți îl veți atinge, vă promit, eu 

care sunt Promisiunea din toate timpurile, eu, Cel Neobosit, care nu voi înceta niciodată să vă învăț. 

15 Începeți să visați să fiți purtători și apostoli ai adevărului; dar nu vă grăbiți, luați întotdeauna 

drept călăuză lumina conștiinței voastre, căci cum puteți vesti adevărul dacă nu l-ați găsit încă în voi 

înșivă? Cum vei dovedi că Mă iubești pe Mine și că iubești pe frații tăi, dacă lași ciulini și spini în calea 

vieții aproapelui tău? 

16 Apa fluxului vieții, care este adevărul meu, este liniștită, limpede ca cristalul și benefică; dar nu o 

confundați cu apa pe care o dați celor nevoiași, căci aceasta este uneori impură. 

17 Luați binecuvântarea Mea; să fie în voi ca un izvor inepuizabil care să potolească setea imensă 

care vă chinuie. 

18 Binecuvântarea mea să fie ca un balsam pentru bolile, durerile și amărăciunile voastre; ea îi 

readuce la viață pe cei care își pierd puterea pe calea dezvoltării lor. 

19 Pentru a vă ajuta în lupta voastră spirituală mai înaltă, fac ca pacea Mea să fie în inima apostolului 

Epocii a Treia, pe care îl primesc ca reprezentant al umanității și, prin mijlocirea lui, îi ofer ajutorul Meu 

iubitor. 

20 Astăzi auziți vocea Mea deasupra minții umane și ea vă spune din nou: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Astfel ați auzit glasul Domnului prin gura lui Isus, când v-a învățat să iubiți pe aproapele vostru ca pe voi 

înșivă, ca o confirmare a Legii pe care poporul lui Israel a primit-o prin Moise, în primul veac. 

21 Moise a fost purtătorul Meu de cuvânt în acea vreme, el v-a adus la porțile Țării Făgăduinței, dar 

nu i-am permis să intre în ea, pentru că acolo l-ați fi încoronat rege; dar, cu adevărat, vă spun că nici 

împărăția lui nu era din lumea aceasta. - Pământul făgăduinței a fost dat poporului, pentru ca acesta să 

locuiască în pace și să se închine Tatălui. În Ierusalim, acest popor a construit primul templu al lui Iehova 

și în el s-a făcut cunoscut Spiritul divin; acolo a primit plângerile sau laudele copiilor acelor triburi. Pe 

altarul său ai așezat Chivotul Legământului, simbolul legământului Tău cu Tatăl, iar în fața Sfintei Sfintelor 

Sfintelor regii și cărturarii și-au plecat gâturile. 

22 Preoții, cărora le erau încredințate actele rituale, erau plini de iubire la început, dar mai târziu au 

lăsat să le intre în inimă viermele rozător al vanității și al lăcomiei și s-au transformat în ipocriți, fățarnici 

și mondeni. Apoi au apărut profeți după profeți care anunțau venirea lui Mesia; ei au fost respinși, 

batjocoriți și sacrificați de popor. 

23 Astfel au pregătit venirea Mea cu sângele lor. 

24 Deoarece orice cuvânt care vine de la Dumnezeu trebuie să se împlinească, Mesia s-a născut 

printre oameni și v-a învățat cum să împliniți legea Tatălui și să vă închinați lui Dumnezeu, iubind, iertând 

și umplând viețile oamenilor cu mângâiere și lumină. 

25 Am venit ca un păstor să adun oile pe care lupii începuseră deja să le jefuiască și le-am arătat 

staulul. De-a lungul călătoriei mele pământești i-am învățat pe oameni dragostea și roadele care decurg 

din ea, pe care ei le numeau miracole. Aceste lucrări au aprins credința în inimi și, prin ea, le-am arătat 

calea adevărată. Mii și mii de oameni au fost martori ai Cuvântului Meu și ai lucrărilor Mele, dar numai 

doisprezece M-au urmat direct. 

26 Când s-a apropiat momentul plecării Mele, le-am spus: Ierusalimul sărbătorește acum Paștele, 

este necesar să mergem acolo pentru ca profețiile să se împlinească. Apoi le-am dat ucenicilor mei 

ultimele mele îndemnuri, pe care le-am imprimat în spiritul lor cu focul divin al iubirii mele. M-am dus cu 

ucenicii Mei la Ierusalim. În timp ce treceam poarta cetății pe un măgăruș umil și blând, mulțimea - 

printre care se aflau bolnavi pe care îi vindecasem, orbi care vedeau din nou, șchiopi care umblau din nou 

și suferinzi care erau mângâiați și plini de speranță - cânta imnuri, laude și cântece de laudă pentru că 

Mântuitorul promis venise în sfârșit. Nimeni nu știa că la acel Paște eu voi fi mielul de sacrificiu. 

27 La intrarea Mea și sub lumina privirii Mele, inimile tremurau, bolnavii erau vindecați, iar cuvintele 

de laudă și mulțumire curgeau din piepturile lor împotriva Rabinului. Atunci fariseii s-au apropiat de Mine 

și Mi-au spus: "Doamne, ai grijă ca ucenicii Tăi și acest popor să înceteze cu strigătele lor confuze, căci 

tulbură ordinea orașului în timpul sărbătorii", la care Eu le-am răspuns: "Cu adevărat, dacă aceștia ar 
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tăcea, pietrele ar striga de bucurie". Acei farisei au plecat; dar deja inimile lor, temătoare și neliniștite din 

cauza lucrărilor pe care le făcea Isus, au început să incite la trădare. 

28 Astfel am ajuns la portalul templului, care fusese pentru o vreme sanctuarul poporului Domnului 

și pe care mai târziu l-au transformat în piață, și i-am alungat pe profanatori. 

29 Inima și faptele celor care se spuneau slujitori ai Domnului și învățători ai Legii au fost treptat 

demascate în fața faptelor lui Isus; de atunci au cerut să-L omoare pentru a nu-și pierde puterea, care era 

amenințată. 

30 Unul dintre ucenicii Mei, care auzise de multe ori Cuvântul Meu de iubire, care vorbea despre 

Împărăția Duhului, și care simțise în inima sa mângâierea și iubirea Stăpânului său, a fost, prin slăbiciunea 

și lipsa sa de credință în promisiunile Mele, poarta care s-a deschis pentru a lăsa să intre răutatea umană, 

care a căzut asupra Mea sub forma crucii. Cu câtă ură strigau acei oameni, cerând ca supușii împăratului 

să Mă răstignească. Dar a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să treacă prin mari încercări pentru ca 

oamenii să vadă umilința, dragostea și puterea Sa. 

31 Sângele acelui Trup a coborât pe pământ, iar buzele umane care au proclamat Cuvântul divin în 

lume nu au încetat să vorbească despre iubire și iertare până în ultima clipă pe Cruce; și Hristos a devenit 

una cu Tatăl, pentru că "Cuvântul" care s-a făcut om pentru a fi auzit în lume a fost întotdeauna în 

Dumnezeu. 

32 Ani mai târziu, orașul și templul profanat au fost distruse, pentru ca să se împlinească cuvântul 

Meu; nu a mai rămas nici măcar o piatră din acel templu pe alta. Eu am spus că pot distruge templul lui 

Solomon, oricât de regal, de mare și de magnific ar fi fost în ochii oamenilor, și că îl pot reconstrui în trei 

zile. 

33 Adevărat vă spun că oamenii nu au înțeles sensul spiritual al acestor cuvinte, căci pentru Mine 

timpul nu trece, căci Eu sunt Veșnicia. Iată-mă aici, în cea de-a treia eră, în cea de-a treia zi, punând 

bazele adevăratului templu și construindu-l în spiritul oamenilor. 

34 Ilie a fost ales pentru a vă vesti că Cartea celor șapte peceți a fost dezlegată și că a fost deschisă la 

cea de-a șasea pecete. Cuvântul Meu a venit plin de lumină pentru a vă aprinde credința, pentru ca voi să 

nu mai cădeți în idolatrie și pentru ca voi să-mi permiteți să construiesc Templul Meu în inima voastră. 

Iată că lucrările făcute de mâini omenești sunt distruse, pe când lucrările Duhului Sfânt sunt veșnice. 

35 Cei pierduți vor fi găsiți și cei confuzi vor fi luminați, iar toți vor găsi calea care îi va conduce spre 

Țara Făgăduinței. 

36 Dacă nu ați vrut să Mă recunoașteți aici pe pământ și nici nu Mi-ați permis să vă strâng laolaltă 

așa cum pasărea își adună puii sub aripi, Eu vă voi uni veșnic dincolo de această lume sub mantia Mea de 

pace. 

37 Poporul Meu, v-am amintit de Viața Mea printre voi pentru că se apropie zilele comemorării 

ultimei săptămâni pe care am petrecut-o printre oameni. În aceste zile simți că un mesaj coboară pentru 

tine din infinit. 

38 Tot ceea ce vedeți vă apare ca și cum v-ar vorbi despre Mine. Soarele, câmpurile, orașele, 

oamenii, totul îți pare că îți vorbește despre Maestru. Asta pentru că memoria vă face să simțiți din nou 

prezența Mea și vă trimit din nou mesajul Meu de iubire. 

39 Dacă în aceste zile ochii voștri vor să plângă, lăsați-i să plângă; dacă inima voastră tremură de 

dragoste, lăsați-o și pe ea. 

40 Hristos, al cărui trup pământesc a distrus o mulțime, este același care se revelează astăzi; căci 

trupul a fost cel pe care oamenii l-au distrus, dar nu și "Cuvântul" care a vorbit prin el. 

41 Ce moarte ar putea să-mi oprească pașii, sau ce mormânt ar putea să Mă rețină? - Și totuși, fără 

să vreți, fără să fiți conștienți de asta, ați îngropat în inimile voastre adevărul a cărui esență este cea a 

Maestrului. Acest trup pe care îl aveți, l-ați transformat în mormântul spiritului vostru. 

42 Permiteți-i Duhului să îndepărteze placa de mormânt din inima voastră, astfel încât, umplută de 

lumină, să se ridice la viața adevărată. 
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43 În felul următor vă explic cu ușurință ceea ce vă este greu să înțelegeți: Hristos și iubirea divină 

sunt Tatăl însuși. Isus a fost omul perfect care a proclamat mesajul lui Dumnezeu. El a fost cea mai înaltă 

expresie a spiritualizării - de aceea este numit Maestrul Divin. 

44 O, iubiți ucenici! Când vă gândiți la lucrările pe care le-am realizat în lume, vă simțiți mult prea 

neîndemânatici și prea mici pentru a Mă egala. Când te gândești la timpul care a trecut de atunci, îți dai 

seama că te-ai dezvoltat foarte puțin din punct de vedere spiritual. Există momente în care simțiți dorința 

și nevoia de a vă dezvolta darurile spirituale pentru a primi direct mesajele Mele, precum și pentru a 

pătrunde în ceea ce va urma și, prin intermediul calităților spiritului, pentru a rezolva conflictele, 

încercările și haosul care vă înconjoară în cadrul umanității. 

45 Cât de mult îți dorești să privești cu privirea Duhului! Și veți căuta, dar numai atunci când veți 

descoperi că înțelegeți mai bine revelațiile Domnului, de îndată ce vă veți lăsa ghidați de lumina 

conștiinței care vă luminează spiritul. 

46 Între timp, studiați acest mesaj și notați-l, pentru că vor veni vremuri când nu veți mai auzi acest 

cuvânt și atunci vă vor rămâne doar Scripturile. 

47 Vreau ca, atunci când din el se formează cărți care trebuie să fie răspândite pe tot pământul, 

Cuvântul Meu să fie tipărit imaculat, la fel de pur cum a ieșit de la Mine. 

48 Dacă o lăsați să intre în cărțile voastre în acest fel, din ea va curge o lumină care va lumina 

omenirea, iar sensul ei spiritual va fi simțit și înțeles de toți oamenii. 

49 Mesajul meu din acest moment va fi, de asemenea, negat și combătut. Unii vor spune că 

manifestarea Mea nu a fost de nici un folos; dar nu vă tulburați, pentru că Lucrarea Mea din Era a Doua a 

fost, de asemenea, dezbătută, negată, batjocorită, și totuși, inimă după inimă și spirit după spirit au 

recunoscut și apreciat acea suferință pe care am suferit-o printre voi. 

50 Să știți, poporul Meu, că au existat și încă mai există cei care spun: "Ce legătură are durerea lui 

Isus cu mântuirea noastră? Suferința lui nu ne poate da binecuvântare". Dar Duhul Adevărului vă spune: 

Eram printre oameni prin Isus ca aceste plante mirositoare care parfumează mâinile celui care le-a smuls 

viața. 

51 Crucea pe care Mi-ați dat-o și pe care am acceptat-o a fost o dovadă a iubirii Mele pentru voi și, 

de asemenea, o dovadă că vă veți mântui prin exemplul Meu. De ce crezi că, dacă aș fi știut că jertfa Mea 

va fi inutilă, ți-aș fi oferit-o? Nu vă amintiți că v-am spus că în lucrarea Tatălui nu se pierde nici măcar o 

sămânță? 

Când a fost deschisă coasta Maestrului, El a vrut ca voi să vedeți în ea poarta care a fost deschisă 

pentru ca voi toți să locuiți în veșnicie, iar primul care a văzut acea poartă a fost soldatul care și-a înfipt 

lancea în trupul lui Isus. 

52 Iubirea mea este ca un copac care parfumează toporul tăietorului de lemne care îi răpește 

existența. Fiecare picătură de sânge din acel trup s-a răspândit peste această umanitate, iertându-i pe 

toți și parfumându-le existența cu esența divină a învățăturilor Mele. 

53 Dar dacă această umanitate, în orbirea ei, crede că acel sacrificiu nu a fost suficient pentru 

răscumpărarea ei, iată Cuvântul Meu din nou, nu cuvântul omului, care nu a știut să interpreteze acel 

mesaj, ci Cuvântul Meu, care vă învață esența nemuritoare a Doctrinei Mele și a Lucrărilor Mele, 

explicația divină prin care oamenii vor înțelege valoarea spirituală a acelui Sânge care a fost vărsat pe 

Golgota pentru iubirea umanității. 

54 Vă spun care este sensul acestui sacrificiu, căci voi îmi aparțineți, așa cum și Eu vă aparțin. 

55 Niciodată nu am văzut un dușman în nici o creatură, pentru că voi toți sunteți copiii Mei. Cuvântul 

"vrăjmaș", referindu-se la un frate uman, spurcă buzele celui care îl rostește. 

56 Longinus* Mi-a străpuns coasta și am vărsat peste el sângele care a devenit lumină în ochii lui 

orbi. 
* Numele soldatului roman. 

57 Vreau ca voi să fiți ca Maestrul vostru, să vă numiți pe bună dreptate discipolii mei. Moștenirea 

mea este de iubire și de înțelepciune. Hristos a fost cel care a venit la voi și Hristos este cel care vă 
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vorbește în acest moment; dar nu încercați să Mă separați de Dumnezeu sau să Mă vedeți în afara Lui, 

pentru că Eu sunt și am fost întotdeauna una cu Tatăl. V-am spus că Hristos este Iubire Divină; de aceea, 

nu încercați să Mă separați de Tatăl. Credeți că El este un Tată fără dragoste pentru copiii Săi? De unde ți-

a venit această idee? A sosit momentul să vă dați seama de acest lucru. 

58 Nimeni să nu se rușineze să-L numească pe Dumnezeu, Creatorul, Tată, căci acesta este 

adevăratul Lui nume. 

59 Eu v-am adus din nou lumina, ca să înțelegeți ceea ce nu ați putut înțelege înainte. 

60 Dacă înainte de a-l trimite pe pământ i-am spus spiritului tău că îi voi oferi o lume de învățături, 

astăzi îi spun că îi ofer un cer de înțelepciune. 

61 Mergeți pe această cale a spiritualizării și veți primi acest rai despre care vă vorbesc. 

62 Înțelepciunea spiritului este o lumină care nu se stinge niciodată. 

63 Eu sunt Maestrul, eu sunt Cristos care vă vorbește prin conștiință, în felul în care numai eu 

trebuie să vin la fiecare dintre voi, care vă mângâie când vă vorbește. 

64 Aici Mă aveți pe Mine și Mă vedeți căutând ființe aparent inutile pentru o lucrare de iubire, care 

știu că Mă vor sluji pentru că Eu le-am creat. 

65 Mă folosesc de spiritul vostru, de voința voastră, de inima voastră, de mintea voastră și, până 

când veți ajunge la momentul echipării și al iluminării voastre - când mă pot folosi de voi transformându-

vă în instrumentele Mele - vă las învățăturile Mele pentru ca voi să învățați lecția înțeleaptă. 

66 Trăiți aceste zile de aducere aminte în timp ce vă pregătesc prin Cuvântul Meu. Reflectați, 

scufundați-vă în acel ceas în care pământul s-a apărat de ingratitudinea umană și cerurile s-au întunecat, 

dar în care Mielul nu s-a revoltat. 

67 Tristă a fost privirea Maestrului pe Calvar, dar cu ea te-a binecuvântat. Pentru acele mulțimi, El a 

mers la moarte, dar știa că va învia curând în toate inimile, dacă se vor naște la credință. 

68 Cei care merg la Ierusalim spun că în acele locuri există o atmosferă care surprinde spiritul și că 

până și lumina pare ciudată. 

69 Cu adevărat vă spun, este vocea conștiinței, sunt amintirile care fac inima să tremure și, deși Isus 

a murit acolo și omenirea nu L-a mai văzut, Hristos apare pretutindeni în Ființa Sa, în prezență și putere. 

70 Caravane de bărbați și femei pornesc spre Ierusalim și, pe măsură ce intră în acele locuri, le vin în 

minte amintiri uneori prietenoase, alteori amare. Ei găsesc totul pătruns de prezența lui Isus. Dar de ce să 

mergi atât de departe în pelerinaj în căutarea urmelor materiale, din moment ce fiecare posedă Prezența 

Mea Divină în spiritul său, oriunde s-ar afla? 

71 Aș vrea ca prin această învățătură să vă propuneți cu toții să duceți un mesaj de fraternitate, de 

bună vestire, de iubire; un salut, o picătură de balsam vindecător, o îmbrățișare prietenească pentru toți 

frații voștri. 

72 Vin în acest timp pentru ca de pe pământ, cu lumina învățăturilor mele, să puteți vedea Noul 

Ierusalim, Orașul luminos, promis spiritului, pe care apostolul meu Ioan l-a văzut în Apocalipsa sa; dar în 

timp ce în primul Ierusalim, răutatea omului M-a înălțat pe crucea torturii, în Noul Oraș, care va fi 

spiritual, spiritele Mă vor înălța pe altarul iubirii lor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 20  
1 Cartea Cuvântului Meu este cartea iubirii divine și adevărate; în ea veți găsi adevărul neschimbat. 

Ajungeți la ea și veți găsi înțelepciunea care vă va ajuta să vă dezvoltați și să obțineți pacea în eternitate. 

Cel care îi denaturează sau îi schimbă sensul va comite o infracțiune, iar cel care omite sau adaugă un 

singur cuvânt care nu este în conformitate cu învățătura Mea perfectă va încălca grav Legea Mea. 

2 Păstrați acest Cuvânt în puritatea sa originală, căci este cea mai frumoasă moștenire pe care o voi 

lăsa omului. Scrieți învățătura Mea și faceți-o cunoscută fraților voștri; păstrați-o cu credincioșie, căci voi 

sunteți răspunzători de această moștenire. 

3 Mâine, omul va găsi în ea esența revelației Mele, care îl va conduce cu lumina învățăturilor ei pe 

calea adevărului. 

4 De la părinți la copii, aceste scrieri vor fi lăsate moștenire ca un izvor de apă vie, al cărui izvor va 

țâșni inepuizabil și va merge din inimă în inimă. Studiați în marea Carte a vieții, Cartea spiritualizării, care 

vă va explica revelațiile divine pe care le-ați primit de-a lungul veacurilor. 

5 Nu v-am promis că fiecare cunoștință va fi readusă la adevărul său original? Căci acesta este 

timpul care v-a fost anunțat. 

6 În adevăr vă spun: Oricine meditează și cercetează învățăturile din Cartea Mea cu o dorință reală 

de a-și spori cunoștințele va obține lumină pentru spiritul său și Mă va simți mai aproape de el. 

7 Miturile trecutului și cele de astăzi vor cădea, tot ceea ce este mediocru și fals se va prăbuși, căci 

va veni vremea când nu vă veți mai putea hrăni cu imperfecțiuni, și atunci spiritul va porni în căutarea 

adevărului, pentru ca acesta să-i servească drept unică hrană. 

8 În aceste învățături, omenirea va găsi esența revelațiilor Mele, pe care până astăzi nu le-a înțeles 

din lipsă de spiritualizare. Din cele mai vechi timpuri v-am încredințat-o prin mesagerii, emisarii și 

interpreții mei, dar nu v-a servit decât pentru a forma mituri și tradiții din ea. Reflectați și studiați această 

învățătură cu respect și iubire dacă doriți să vă salvați secole de confuzie și suferință. Dar țineți minte că 

nu vă veți îndeplini sarcina dacă vă mulțumiți doar cu posesia cărții; nu, ea trebuie să vă trezească și să vă 

învețe, dacă vreți să fiți cu adevărat discipolii mei. Învățați cu exemplul, dragostea și ajutorul pe care vi l-

am arătat eu. 

9 Echipați-vă citind această carte dictată de Mine și hotărâți-vă să învățați cu faptele voastre, cu 

cuvinte bune, cu fapte bune, cu priviri de adevărată milă și iubire. 

10 Acest timp al asocierii mele cu voi va fi de neuitat pentru spiritul vostru; în el va rămâne urma de 

neșters a cuvintelor mele, așa cum în el a rămas amintirea învățăturilor mele din trecut. 

11 Iubiți discipoli, învățați să înțelegeți cu sensibilitatea voastră spirituală sensul divin conținut în 

Cuvântul Meu și, dacă îl urmați, nu vă veți abate niciodată de la calea adevărată. 

12 Vai de cel care interpretează Cuvântul Meu după bunul său plac, căci va da socoteală în fața Mea 

pentru aceasta. 

13 Pe pământ, mulți oameni s-au dedicat falsificării adevărului, fără să fie conștienți de 

responsabilitatea pe care o au ca și colaboratori în lucrarea de iubire a Tatălui. În acest timp al judecății, 

pe care mulți nu-l cunosc pentru că nu știu să interpreteze evenimentele pe care le trăiesc, dreptatea 

este în fiecare spirit și îi cere acestuia, în timpul pelerinajului său în această lume, socoteală de faptele 

sale în interiorul și în afara legii iubirii. 

14 Oricine ar modifica esența revelațiilor Mele date prin inspirație în aceste scrieri va fi răspunzător 

în fața Mea pentru acțiunile sale. Prin urmare, trebuie să procedați cu onestitate, pentru că aceste 

învățături sunt moștenirea mea de iubire pentru copiii mei care, fie că sunt încarnați sau în spirit, 

așteaptă învățături mai mari. 

15 Mesajul spiritual pe care îl auziți este lumina cerească care se manifestă prin instrumente umane 

care o percep într-o stare de extaz. Dacă nu credeți că Hristos este cel care se manifestă spiritual în 

această formă, dați-Mi numele pe care îl doriți, dar simțiți esența cuvântului care curge de pe aceste 
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buze. Numai astfel veți înțelege că Cel care vă cheamă cu atâta dragoste pe calea păcii și a binelui nu 

poate fi nimeni altul decât Hristos, pe care îl numiți pe bună dreptate Maestrul divin. 

16 Mai târziu veți înțelege că, așa cum eu trimit gânduri care sunt sclipiri de lumină către întregul 

univers, și voi, de la nivelul spiritual de perfecțiune la care vă aflați, puteți trimite iubirea voastră către 

gândurile și spiritele fraților voștri, sub forma unui mesaj spiritual. 

17 Mulțumiți-vă de iubire, simțiți-o spiritual, pentru a o putea exprima față de aproapele vostru. Nu 

rămâneți indiferenți față de învățăturile Mele, pentru ca să nu cădeți din nou în confuzie în mijlocul 

oamenilor lipsiți de credință și spiritualitate. 

18 Vă dau instrucțiuni similare cu cele pe care vi le-am dat în trecut, pentru ca prin ele să vă 

cunoașteți pe voi înșivă și să știți cine sunteți și pentru ce scop ați fost creați. Acesta va fi cel mai sigur pas 

pe care îl puteți face pentru a Mă cunoaște. De aceea vă întreb: Cum Îl veți cunoaște pe Tatăl când nici 

măcar pe voi înșivă nu v-ați cunoscut? 

19 Eu sunt Ceea ce voi încă nu puteți înțelege în deplinătatea sa, pentru că voi încă locuiți în carne și 

nu împliniți poruncile Mele. Sunteți supuși materiei și, întrucât aveți o minte limitată în ea, Mă studiați în 

funcție de materialismul vostru. Încetați să Mă studiați în afara căii pe care Legea Mea o stabilește pentru 

voi, pentru că acest lucru nu va face decât să vă rătăcească. În schimb, cunoașteți-vă pe voi înșivă 

iubindu-vă unii pe alții; studiați manifestările divine care formează Doctrina Mea perfectă de-a lungul 

veacurilor. Nu încercați să Mă căutați cu cunoștințele slabe și puține pe care le aveți în prezent, pentru că 

acest lucru vă va duce în confuzie. 

20 Să știi că starea naturală a omului este aceea de bunătate, de pace spirituală și de armonie cu tot 

ceea ce îl înconjoară. Cel care rămâne constant în practicarea acestor virtuți pe tot parcursul vieții merge 

pe adevărata cale care îl va conduce la cunoașterea lui Dumnezeu. Dar dacă te depărtezi de această cale 

și uiți legea care trebuie să-ți ghideze acțiunile, va trebui să recuperezi în lacrimi momentele pe care le-ai 

trăit departe de calea înălțării spirituale, care este starea naturală în care omul ar trebui să rămână 

mereu. 

21 Nu simțiți iubire pentru aproapele vostru și de aceea sunteți chinuiți în mod constant de durere. 

Ați uitat porunca Mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții", care vă învață cea mai mare dintre toate 

înțelepciunile. - Unde v-a dus, o, oameni buni, cercetarea voastră despre Dumnezeu? - La război fratricid, 

la haos; iată consecințele erorii voastre. Astăzi îți cureți fărădelegile cu sângele tău, cu lacrimi și cu 

disperare. Așa vă vede Spiritul Meu. De aceea, îndepărtați-vă de inutilitate, împliniți Legea Mea, 

recunoașteți-vă între frați și, în armonia înțelegerii și iubirii voastre reciproce, îl veți recunoaște pe 

Domnul vostru. 

22 Gândește-te bine la învățăturile Mele, care sunt clare și simple; dar nu încerca să pătrunzi mai 

întâi infinitul, pentru că vei greși. 

23 Cum poți spune că îl iubești pe Dumnezeul tău dacă nu L-ai iubit mai întâi în frații tăi? Simțiți în 

inimile voastre bunătatea acestui Cuvânt, discipoli, considerați că esența lui este a Mea, Adevărul și, de 

asemenea, Iubirea. Cuvântul și scrisul sunt ale tale, sunt opera omului. Interpretați și explicați una ca 

fiind cealaltă, iar concluziile voastre vor fi profunde, sigure și corecte. 

24 Hrănește-ți ființa materială luând balsamul vindecător din Cuvântul Meu. Vezi cum între paginile 

cărții tale strălucirea și mângâierea Mea sunt încă prezente! 

25 Împărtășiți cu cei care au nevoie de această pâine a vieții veșnice pe care o primiți astăzi în 

Cuvântul meu, iar mâine, prin citirea acestor învățături, nu uitați să o oferiți spiritelor care, din cauza 

slabei lor dezvoltări, sunt fără speranță de mântuire. Aveți compasiune pentru cei care suferă. 

26 Semănați în frații voștri cuvântul meu de iubire; cu iubire în inimile voastre este imposibil să 

pieriți. Dacă știți cum să păstrați această comoară divină, vă veți scuti de multe suferințe și veți progresa 

în dezvoltarea voastră, o, iubiți discipoli, ajutându-i pe frații voștri în apropierea lor de Mine. 

27 În rândul umanității există cei care s-au purificat prin durere și care așteaptă cu nerăbdare 

mesajul meu de pace de la tine. V-am spus că numărul spiritelor marcate pentru această sarcină dificilă 

este infinit, nu-l puteți calcula și nici imagina. Lăsați această sămânță de iubire în toți. 
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28 Cu toții vă deplasați pe scara perfecțiunii spirituale; unii au ajuns la o dezvoltare pe care nu o 

puteți cuprinde în prezent, alții vin după voi. 

29 Marile spirite, mari prin lupta lor, prin iubirea lor, prin efortul lor, caută armonia cu frații lor mai 

mici, cu cei îndepărtați, cu cei neglijenți; sarcinile lor sunt nobile și înalte, iar iubirea lor pentru 

Divinitatea mea și pentru voi este de asemenea foarte mare. 

30 Aceste spirite știu că au fost create pentru activitate, pentru o dezvoltare superioară; ele știu că 

pentru copiii lui Dumnezeu nu există inactivitate. În creație totul este viață, mișcare, echilibru, armonie; 

și de aceea aceste nenumărate ființe muncesc, se străduiesc și se bucură în lupta lor, știind că în acest fel 

îl slăvesc pe Domnul lor și servesc progresul și perfecțiunea aproapelui lor. 

31 Astăzi, fiind în afara căii pe care Legea Mea o trasează pentru voi, nu cunoașteți influența pe care 

acești frați ai voștri o exercită asupra voastră; dar dacă aveți sensibilitatea de a percepe aceste radiații, 

inspirații și mesaje pe care vi le trimit, veți avea o idee despre multitudinea de ocupații și lucrări nobile la 

care își dedică existența. 

32 Trebuie să știi că aceste spirite, în dragostea și respectul lor pentru legile Creatorului, nu iau 

niciodată ceea ce nu le aparține, nu ating ceea ce le este interzis și nu intră acolo unde știu că nu trebuie, 

pentru a nu aduce dezacorduri în componentele de bază ale Creației. 

33 Cât de diferit procedează oamenii de pe pământ, care, în încercarea lor de a fi mari și puternici în 

lume, fără nici cel mai mic respect pentru învățăturile Mele, caută cu cheia științei forțele distructive ale 

naturii, deschid porțile unor forțe necunoscute și distrug în acest fel armonia naturii care îi înconjoară! 

34 Când va ști omul să se echipeze pentru a asculta sfaturile înțelepte ale lumii spirituale și a se lăsa 

astfel ghidat de inspirațiile ei? 

35 Cu adevărat, vă spun, acest lucru ar fi suficient pentru a vă duce în siguranță în vârful muntelui 

care vine spre voi; acolo veți vedea în fața voastră o cale dreaptă și luminoasă străbătută de Spiritele care 

acum sunt acolo doar pentru a vă face bine și pentru a vă ajuta în greutățile voastre, apropiindu-vă pas 

cu pas de capătul drumului unde Tatăl vostru vă așteaptă pe toți. 

36 Pentru că v-am vorbit despre bunătatea și înălțimea spirituală a acestor ființe, trebuie să vă spun 

că și ele, ca și voi, au avut de la început darul liberului arbitru, adică o adevărată și sfântă libertate de 

acțiune, care este o dovadă a iubirii Creatorului pentru copiii Săi. 

37 Ce s-ar întâmpla cu spiritul dacă ar fi lipsit de liberul său arbitru? - În primul rând, nu ar fi spirit și, 

prin urmare, nu ar fi o creatură demnă de Cel Prea Înalt; ar fi ceva asemănător cu acele mașini pe care le 

faceți, ceva fără viață proprie, fără inteligență, fără voință, fără aspirație. 

38 Așa cum v-am anunțat, știința voastră descoperă treptat că în orice există energie, mișcare, 

transformare. 

39 Ați fi fost capabili să descoperiți tot ceea ce omenirea a aflat prin intermediul științei dacă nu ați fi 

avut libertatea de a cerceta, de a studia și de a experimenta? Mai mult, ai fi putut primi această 

manifestare spirituală în felul în care ai primit-o dacă spiritul tău ar fi fost împiedicat de aceste 

manifestări? 

40 Îmi spui că ai căzut în erori și greșeli din cauza liberului arbitru. Ca răspuns, vă spun că prin acest 

dar vă puteți ridica infinit mai sus de punctul de la care ați pornit la începutul dezvoltării voastre. 

41 În afară de liberul arbitru, am dat fiecărui spirit lumina Mea în conștiința sa, pentru ca nimeni să 

nu se rătăcească; dar cei care nu au vrut să audă vocea Mea sau nu au vrut să pătrundă în ființa lor 

interioară în căutarea luminii spirituale s-au lăsat curând seduși de nenumăratele frumuseți ale vieții 

umane, au pierdut sprijinul legii Mele pentru spiritul lor și au trebuit să se poticnească și să cadă. 

42 O singură infracțiune a avut multe consecințe dureroase, și asta pentru că imperfecțiunea nu este 

în armonie cu iubirea divină. 

43 Cei care s-au întors cu devotament și pocăință la Tatăl imediat și I-au cerut cu blândețe să îi 

purifice și să îi elibereze de greșelile pe care tocmai le făcuseră, Domnul i-a primit cu infinită dragoste și 

milă, le-a mângâiat spiritul, i-a trimis să își repare greșelile și i-a confirmat în sarcina lor. 
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44 Să nu credeți că toți s-au întors blânzi și conștienți după prima lor neascultare. Nu, mulți au venit 

plini de mândrie sau de resentimente. Alții, plini de rușine, cunoscându-și vina, au vrut să-și justifice 

fărădelegile în fața Mea și, departe de a se purifica prin pocăință și amendament - care sunt o dovadă de 

umilință - au ales să-și creeze o viață după propria lor manieră, în afara legilor pe care dragostea Mea le 

prescrie. 

45 Atunci a apărut dreptatea Mea, dar nu pentru a-i pedepsi, ci pentru a-i repara, nu pentru a-i 

distruge, ci pentru a-i păstra veșnic, oferindu-le o șansă deplină de a se desăvârși. 

46 Câți dintre acei primii păcătoși nu reușesc încă să se elibereze de petele lor, căci din cădere în 

cădere au căzut din ce în ce mai adânc în abisul din care numai practicarea legii mele îi va putea salva. 

47 Vă mai spun că printre acele Spirite despre care v-am vorbit la începutul acestei Instrucțiuni și 

care sunt pentru voi protectori, maeștri, consilieri, călăuze și medici, se află și cei care au cunoscut 

căderile și potirul de suferință pe care îl provoacă neascultarea; dar ei s-au gândit la timp la faptele lor și 

s-au purificat în apele bunătății, ale iubirii, ale milei și ale ispășirii. 

48 Luați-i ca exemplu, copiii mei, ridicați-vă deasupra păcatului ca ei, pentru ca și voi să simțiți 

bucuria divină de a lucra împreună cu Tatăl pentru fericirea tuturor ființelor. 

49 Înțelegeți că vă aflați pe calea evoluției voastre pentru a vă testa, pentru a primi lecții de viață, iar 

aceste lecții sunt evenimentele pe care le întâlniți pe calea voastră. 

50 Sunteți asemenea păsărilor care au construit acest cuib în care vă adunați pentru a aștepta 

venirea "ciocârliei "*. Uneori, furtuna biciuiește copacul, iar tu fugi cu frică, căutând un loc de refugiu și 

întrebând consternat: "De ce a îngăduit Stăpânul acest lucru?". Dar Maestrul vă spune: Eu permit aceste 

încercări pentru ca voi să știți prin voi înșivă dacă ceea ce ați construit este solid sau încă fragil. 
* Alegorie poetică pentru vocea Domnului prin intermediul "purtătorilor de voce" umani. 

51 Această casă de rugăciune, ca și toate locurile în care vă adunați pentru a asculta Cuvântul Meu, 

este supusă vicisitudinilor vremurilor, despre care v-am spus că sunt lecții și încercări pentru voi. 

52 Trăiți uniți spiritual, astfel încât, ori de câte ori vă vedeți biciuiți de o vijelie, fiecare să-și ia locul și 

să rămână neclintit până când furtuna se termină și pacea se întoarce din nou la voi; dar dacă vă credeți 

incapabili să vă uniți și să înfruntați adversitatea, veți fi asemenea șchiopului care nu se mai străduiește 

să se miște pentru că știe că membrele sale sunt inutile. Ce rost au facultățile prezente în spiritul tău 

dacă, de îndată ce vine momentul să le recunoști valoarea, te îndoiești, devii descurajat și îți abandonezi 

sarcina spirituală? 

53 Vă îndoiți de prezența Mea pentru că încercările biciuiesc locul unde vă adunați? Vă spun că, chiar 

și atunci când aceste locuri nu vor mai exista, voi sta în picioare și voi vorbi. 

54 Nu fiți fanatici cu locurile materiale de asamblare. Nu înțelegeți că templul indestructibil și veșnic 

este cel pe care îl construiți în inima voastră? 

55 Examinați-vă în orele de odihnă, astfel încât conștiința voastră să vă spună dacă valoarea faptelor 

voastre este adevărată sau aparentă, dacă meritele voastre sunt doar considerate ca atare de către voi 

sau dacă ele au ajuns la Mine. 

56 Nu vă pregătiți pentru vremurile care vor veni, deși aveți proclamația mea și vă bucurați să 

ascultați propozițiile mele înțelepte și pline de iubire. Pe de altă parte, uitați-vă la frații voștri care nu 

primesc acest mesaj, cum modelează, lucrează și construiesc, chiar dacă majoritatea lucrurilor pe care le 

fac sunt materiale! Luați exemplu din efortul și unitatea lor! 

57 Și ei sunt combătuți, persecutați și condamnați, dar nu se îndoiesc de Mine. Dar voi, care ați fost 

numiți noii mei discipoli și auziți manifestarea mea ca Duh Sfânt, vă îndoiți pentru că, pentru câteva clipe, 

ați văzut această casă de întâlnire supusă la greutățile și încercările inerente vieții voastre. 

58 Copiii se dezvoltă și devin adulți pentru a deveni la rândul lor părinți, dar voi rămâneți copii în 

spiritul vostru și nu vreți să creșteți și nici să vă dezvoltați în cunoaștere și iubire. 

59 Pentru tot ceea ce a fost creat, în conformitate cu perfecțiunea Tatălui, există o explicație exactă 

și un motiv pentru existența sa; totuși, nu vedeți nici perfecțiune, nici dreptate, nici un motiv pentru 

aceasta. Când lucrările nu sunt așa cum le înțelegi, te îndoiești; când speranțele tale nu se realizează, te 
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îndoiești; la fiecare dintre suferințele tale te îndoiești de Mine, iar când vezi forțele naturii dezlănțuite, 

îndoiala ta crește. 

60 În ce loc Mă așezați voi pe Mine, dacă nu Mă iubiți ca pe Dumnezeul și Tatăl vostru? Gândiți într-

un mod limitat și mărunt, fără să înțelegeți mesajul pe care vi-l transmit în fiecare încercare. Vă spun cu 

adevărat, dacă veți interpreta sensul învățăturilor pe care vi le trimit în viață, veți ști cine sunt și veți 

cunoaște motivul fiecărei lecții. 

61 Așa cum înveți să citești în lume, învață să înțelegi învățătura spiritului și limbajul său de iubire. 

62 Unii cred că această lume există doar pentru trupul material, pentru ca patimile cărnii să triumfe 

în ea; dar în acest fel ei împiedică dezvoltarea superioară a spiritului. - O, oameni mici și deșerți, care 

vreți să modelați viața după voia voastră! Înțelegeți că această lume este atât pentru materie, cât și 

pentru spirit; de aceea v-am învățat întotdeauna să îndepliniți legea materiei și, în același timp, să ajutați 

spiritul în dezvoltarea sa. Oamenilor din Epoca a doua, care erau legați de materie, a trebuit să le spun: 

"Dați-i lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu, iar împăratului ceea ce este al împăratului". 

63 Pentru a învinge slăbiciunea, nefericirea, mizeria și patimile și pentru a distruge îndoiala, sunt 

indispensabile credința și faptele bune, care sunt virtuți ce stăpânesc imposibilul; în comparație cu ele, 

dificilul și irealizabilul se estompează ca niște umbre. 

64 Le-am spus oamenilor care au crezut în Mine în a doua eră: "Credința voastră v-a salvat". Am 

explicat acest lucru pentru că credința este o putere vindecătoare, o forță care transformă, iar lumina ei 

distruge întunericul. 

65 Adevărat, adevărat, adevărat vă spun: Imposibilul nu există. În cazuri atât de mici, cum ar fi 

tulburările de sănătate, vorbiți cu Dumnezeu cu credință adevărată și încredere în prezența Lui, iar acest 

Dumnezeu care locuiește în fiecare dintre voi, care știe de ce aveți nevoie și ce simțiți, vă va da după voia 

Sa. 

66 Spiritul meu se manifestă în învățătura pe care am proclamat-o când eram pe pământ și în care vă 

instruiesc astăzi prin "portavocea" umană; de aceea, învățătura mea vă împrospătează și vă întărește în 

același timp, căci nu este un cuvânt care flatează doar simțurile materiale, ci care hrănește spiritul. 

67 De aceea, unii dintre mulțimile care Mă ascultă vin pentru a fi vindecați de Cuvântul Înțelepciunii, 

de mângâierea pe care le-o oferă; alții vin pentru a-și ușura povara păcatului, în timp ce ascultă 

învățătura Mea despre dreptate, iertare și iubire. 

68 Când Mă auziți vorbind în acest fel, inimile voastre, sensibilizate de durere, tremură, iar când Mă 

chemați ca pe un medic, Mă apropii pentru a vă vindeca. 

69 Simțiți că iubirea Mea se întinde peste voi ca o mantie de mângâiere. 

70 Ferice de cei care își pun speranța și încrederea în Mine. Simte-mă aproape de tine și spune-mi cu 

inima ta suferințele tale. Nu vă temeți, iubite "oi", nimeni nu știe să vă înțeleagă rugăciunea bâlbâită. 

Arată-Mi rana ta, arată-Mi suferințele tale, și acolo voi pune balsamul Meu de iubire și de milă. 

71 Eu accept suferințele voastre pe care mi le încredințați în tăcere. Intră în comuniune spirituală cu 

Mine, astfel încât să poți simți profund prezența Mea în tine. 

72 Veți experimenta cum calmul spiritului liniștește marea furtunoasă a pasiunilor voastre. M-ați 

ascultat doar prin mijlocirea purtătorilor de voce în aceste momente, și totuși, câte lucruri Mi-au spus 

inimile voastre. Câte suferințe și amărăciuni au ajuns la Mine! Câte inimi care suferă de ingratitudine se 

ofilesc ca niște flori tăiate și apoi uitate! Câte lacrimi care nu se văd în ochi, care se poartă ascunse în 

inimă în speranța clipei de pace! Durerea bărbaților, a femeilor și a mamelor. Eu adun totul cu puterea 

iubirii Mele. 

73 Am venit să-i întăresc și să-i protejez pe cei slabi în fața durerii; dar apoi, când vor fi sănătoși, 

luminați și puternici, îi voi vedea consolându-i pe cei care suferă. Dacă veți avea iubire între voi, lumea 

voastră va străluci de lumina armoniei și a adevărului care va izbucni din copiii săi întrupați și neîncarnați, 

cărora li s-a încredințat această lume ca locuință temporară. 

74 V-am vorbit încă o dată prin buze care nu sunt pure, dar care, în momentul manifestării mele, au 

știut să reproducă cuvântul meu de iubire. Să nu credeți că este o formă imperfectă cea pe care o 
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folosesc pentru a vă vorbi. Eu vin la minte, dar nu la trupul păcătos. Lumina Mea se apropie atunci când 

purtătorul de voce îmi oferă inima sa în extaz, îmi predă ființa sa; atunci îl folosesc ca mediator pentru a 

veni la mulțimi într-o formă limitată, umanizată. 

75 Aceasta a fost promisiunea Mea prin Isus și Eu am împlinit-o pentru voi. Le-am spus apostolilor 

Mei din a doua eră: "Dacă Eu nu M-aș fi dus, Spiritul Consolării nu ar fi venit la voi. Prin aceasta am vrut 

să spun: Dacă eu, Isus, nu m-aș fi dus în trup, nu aș fi putut veni să mă fac cunoscut vouă în spirit. Căci 

Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care vi l-am promis, sunt Eu, sunt Cuvântul Meu, sunt mesajul Meu de 

iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 21  
1 Discipoli, ați uitat modul de a vă ruga pe care v-am învățat în cea de-a doua eră și am venit să vi-l 

reamintesc. 

2 Rugăciunea ar trebui să fie ceva mai mare și mai puternic pentru tine decât repetarea cuvintelor 

memorate, cu care nu obții nimic dacă nu ai nici o înălțare spirituală. 

3 Nu vă obișnuiți să vă rugați doar cu cuvinte, rugați-vă cu duhul. Vă mai spun: binecuvântați cu 

rugăciunea, trimiteți gânduri de lumină fraților voștri, nu cereți nimic pentru voi înșivă; amintiți-vă: 

Oricine se ocupă de ceea ce este al Meu, Mă va avea mereu ca paznic peste el. 

4 Semințele pe care le semănați cu dragoste vă vor fi returnate în multe feluri. 

5 Vizitați și "ungeți" bolnavii, întăriți prizonierul, dați pace celui care are nevoie de ea și aduceți 

mângâiere inimilor neliniștite. 

6 Oamenii au confundat adevărata iubire cu materialismul, ceea ce este evident în toate acțiunile 

lor, uitând unul dintre cele mai înalte sentimente ale spiritului. V-am văzut dând câteva monede fraților 

voștri, săracilor, cu dispreț și chiar cu dezgust, și dați monede pentru că nu aveți nimic în inima voastră de 

dat. Dacă le-ai da măcar cu dragoste sau cu dorința de a ajuta, dar tu le dai cu aroganță, cu ostentație, 

umilind pe cei nevoiași. Dacă o dăruiești fără vanitate sau reticență, moneda ta va potoli parțial setea de 

iubire a acestor spirite care sunt în curs de a-și ispăși pe deplin vina. 

7 Celor care înțeleg caritatea în acest fel și încearcă să reducă la tăcere vocea conștiinței lor cu 

aceste opere imperfecte și să Mă facă să cred că îndeplinesc una dintre cele mai înalte învățături ale 

Mele, le spun: Retrageți-vă în camera voastră și uniți-vă cu Mine în rugăciunea voastră, pentru ca în 

această uniune, cu care nu sunteți obișnuiți deocamdată, să simțiți în voi înșivă o scânteie de bunătate și 

de recunoștință față de Tatăl și, simțind suferința semenilor voștri, să vă rugați pentru ei, chiar dacă 

faceți acest lucru doar pentru rudele voastre, ceea ce ar fi deja un pas spre spiritualizare. 

8 Nu pot încă să cer de la toți oamenii sacrificiu și ajutor pentru binele altora sau iubire adevărată 

pentru aproapele lor; dar de la voi, discipoli și "copilași", care auziți zi de zi acest glas care vă face 

sentimentele mai iubitoare, aștept fapte demne de Mine și de voi. 

9 Dacă iubești, celelalte beneficii vor veni la tine pe deasupra. 

10 Iubirea vă va da înțelepciunea de a înțelege adevărul pe care alții îl caută în zadar pe căile 

accidentate ale științei. 

11 Permiteți-i Maestrului să vă ghideze în toate acțiunile, cuvintele și gândurile. Echipați-vă după 

exemplul Său bun și iubitor și veți manifesta iubirea divină. În acest fel vă veți simți aproape de 

Dumnezeu, pentru că veți fi în armonie cu El. 

12 Dacă iubești, vei reuși să fii blând, așa cum a fost Isus. 

13 Dacă iubești, nu vei avea nevoie de culte sau ritualuri materiale, pentru că vei avea lumina care îți 

luminează templul interior, pe care se vor sparge valurile tuturor furtunilor care te pot biciui și se vor 

anula întunericul umanității. 

14 Nu mai profanați Divinul, căci, cu adevărat vă spun, mare este ingratitudinea cu care vă arătați în 

fața lui Dumnezeu atunci când faceți aceste acte exterioare de cult pe care le-ați moștenit de la strămoșii 

voștri și în care ați devenit fanatici. 

15 Omenirea l-a văzut pe Isus suferind, iar învățătura și mărturia Lui sunt crezute de voi. De ce 

continuați să-L răstigniți în sculpturile dumneavoastră? Nu vă sunt de ajuns secolele pe care le-ați 

petrecut afișându-L ca victimă a răutății voastre? 

16 În loc să Mă comemorezi în chinurile și în lupta cu moartea lui Isus, de ce nu comemorezi învierea 

Mea plină de lumină și de slavă? 

17 Sunt unii care, la vederea imaginilor voastre care Mă înfățișează sub forma lui Iisus pe cruce, au 

crezut uneori că este vorba de o persoană slabă, lașă sau temătoare, fără să se gândească că Eu sunt 

Spirit și că am suferit ceea ce voi numiți sacrificiu și ceea ce Eu numesc datoria iubirii, ca exemplu pentru 

întreaga omenire. 
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18 Când vă gândiți că am fost una cu Tatăl, amintiți-vă că nu existau arme, nici puteri, nici torturi 

care să Mă poată îndupleca; dar când am suferit, am sângerat și am murit ca om, a fost pentru a vă da 

exemplul Meu sublim de umilință. 

19 Oamenii nu au înțeles măreția acestei lecții și pretutindeni ridică imaginea Răstignitului, ceea ce 

este o rușine pentru această umanitate care, fără dragoste și respect pentru Cel pe care pretinde că-L 

iubește, continuă să-L răstignească și-L rănește zilnic, oamenii rănind inima fraților lor pentru care 

Învățătorul și-a dat viața. 

20 O, copiii mei de toate credințele, nu omorâți cele mai nobile sentimente ale spiritului, nici nu 

încercați să le atenuați cu obiceiuri și culte exterioare. Iată că atunci când o mamă nu are nimic material 

de oferit micuțului ei iubit, îl strânge la inimă, îl binecuvântează cu toată dragostea ei, îl acoperă cu 

sărutări, îl privește cu iubire, îl îmbăiază cu lacrimile ei, dar niciodată nu încearcă să-l înșele cu gesturi 

goale de iubire. 

21 De unde ți-a venit ideea că Eu, Maestrul Divin, sunt de acord ca tu să te mulțumești cu acte 

cultice lipsite de orice valoare spirituală, de adevăr și de iubire, prin care încerci să-ți înșeli spiritul 

făcându-l să creadă că s-a hrănit, când în realitate el este tot mai ignorant față de adevăr? 

22 Învățați să vă iubiți unii pe alții, să vă binecuvântați, să iertați, să fiți blânzi și iubitori, buni și 

nobili, și înțelegeți că, dacă nu faceți așa, viețile voastre nu vor reflecta câtuși de puțin faptele lui Hristos, 

Stăpânul vostru. 

23 Vă vorbesc tuturor și vă invit pe toți să distrugeți erorile care v-au ținut pe loc în evoluția voastră 

de-a lungul atâtor secole. 

24 Luați iubirea ca scut și luați adevărul ca sabie, și veți găsi curând calea. Nu vă fie teamă să fiți 

semănători de iubire, căci Pilat și Caiafa nu mai sunt în lume pentru a-i judeca pe discipolii mei. Micile 

calvaruri pe care le vei întâlni pe drumul vieții, dar îndură-le și lasă în urma ta o urmă de curaj, seninătate 

și credință. 

25 Hristos v-a dat exemplul Său, căci El este și va continua să fie Maestrul etern în duh și adevăr. 

26 Duhul adevărului și al mângâierii este același Duh al lui Dumnezeu care a trăit în Isus cel iubitor 

care a locuit printre oameni și care va trăi în tine dacă vei ști să iubești așa cum te-a învățat El. 

27 Voi, care sunteți noii mei discipoli, ascultați: Deja în Era a doua v-am vorbit despre Mine cu cea 

mai mare claritate pentru a vă salva de la căderea în ispită și eroare. Când v-am spus: "Eu și Tatăl suntem 

una", am vrut să vă spun că în iubirea mea pentru voi, în Cuvântul meu și în fiecare dintre lucrările mele, 

voi aveți prezența Tatălui. Cu toate acestea, religiile care s-au întemeiat mai târziu pe această doctrină au 

căzut în materialism, făcând figurine în care reprezentau figura lui Iisus și închinându-se Lui prin ele, 

uitând că Hristos este Putere și Spirit. 

28 Dacă aș fi vrut ca voi să vă închinați la Mine sub forma lui Iisus, aș fi lăsat trupul Lui pentru ca voi 

să vă închinați; dar dacă, după ce i-am îndeplinit sarcina, am făcut să dispară acel trup, de ce se închină 

oamenii la el? - V-am dezvăluit că Împărăția Mea nu este materială; totuși, oamenii încă mai vor să Mă 

țină pe pământ și să-mi ofere bogățiile și puterea unei împărății care este trecătoare și limitată. 

29 În Isus existau două naturi: una materială, umană, creată prin voința Mea în pântecele virginal al 

Mariei, pe care am numit-o Fiul Omului, iar cealaltă, divină, Spiritul, care a fost numită Fiul lui Dumnezeu. 

În aceasta (natura divină) era Cuvântul divin al Tatălui, care a vorbit în Isus; cealaltă era doar materială și 

vizibilă. 

30 Când am fost interogat de Marele Preot Caiafa și acesta Mi-a spus: "Te conjur să-mi spui dacă ești 

Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu", i-am răspuns: "Ai spus-o". 

31 Îi anunțasem pe apostolii Mei că Mă voi întoarce la Tatăl de la care venisem. Mă refeream la 

Spiritul Divin care a fost închis în trupul binecuvântat al lui Isus. Dar când le-am prezis ucenicilor mei că 

Fiul Omului va fi predat și răstignit, m-am referit doar la partea materială; răstignirea sau uciderea 

Duhului nu ar fi posibilă, deoarece El este nemuritor și mai presus de toate lucrurile create. 

32 Când ți-am spus că voi grava Legea Mea în inima ta, că o voi grava în spiritul tău și că voi domni în 

tine, mă refeream la Înțelepciunea Mea, la Ființa Mea eternă. Trebuie să înțelegeți că nu Isus este cel 
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care intră în inima voastră, ci Hristos, Cuvântul etern, Cel care a fost anunțat prin gura profetului Isaia ca 

fiind Mielul jertfit. 

33 Ca ființă umană, Isus a fost idealul vostru și realizarea perfecțiunii; pentru ca în El să aveți un 

exemplu demn de discipolat, am vrut să vă învăț ce trebuie să fie omul pentru a deveni asemenea 

Dumnezeului său. 

34 Este un singur Dumnezeu, iar Hristos este una cu El, pentru că El este Cuvântul Dumnezeirii, 

singura cale prin care poți ajunge la Tatăl tuturor lucrurilor create. 

35 Sămânța mea este semănată în fiecare spirit al umanității și va veni ziua în care vă veți putea 

înălța până când veți fi asemenea Maestrului vostru. 

36 Spiritul Adevărului este înțelepciunea divină care elucidează misterele și a venit în omenire 

pentru a îndeplini promisiunea pe care am făcut-o omenirii. Trăiți în perioada de timp în care aceste 

manifestări trebuiau să aibă loc, pentru că ați fost pregătiți spiritual pentru a le primi. 

37 Recunoașteți că relele care chinuie astăzi omenirea se datorează neîmplinirii Legii Mele și pentru 

că oamenii au dat o interpretare materială învățăturilor și revelațiilor divine. Cu aceste erori, cum ar fi 

putut ei să devină conștienți de natura lor spirituală și de legăturile divine de iubire care îi unesc pe toți 

oamenii cu Creatorul lor? De acolo vine egoismul vostru, de acolo vin războaiele voastre și de acolo vine 

dependența voastră de plăcerile materiale. 

38 Spiritul lui Dumnezeu este ca un copac infinit de mare, în care ramurile, lumile și frunzele sunt 

ființele. Dacă este una și aceeași sevă care curge prin trunchi spre toate ramurile și de la ele spre frunze, 

nu credeți că există ceva etern și sacru care vă unește pe toți și vă unește cu Creatorul? 

39 Scurt este parcursul tău prin lume; dar este necesar să-ți îndeplinești sarcina înainte de a pleca 

din această viață, pentru a reuși să locuiești în case mai înalte pentru spirit în lumea de dincolo. 

40 Spiritul și materia sunt două naturi diferite; ființa ta este alcătuită din ele, iar deasupra lor se află 

conștiința. Prima este o fiică a luminii, cea de-a doua vine din pământ, este materie; ambele sunt unite 

într-o singură ființă și se luptă una cu cealaltă, ghidate de conștiință, în care ai prezența lui Dumnezeu. 

Această luptă a fost constantă până acum, dar în cele din urmă, spiritul și materia vor îndeplini în 

armonie sarcina pe care Legea Mea o atribuie fiecăruia dintre ei. 

41 De asemenea, vă puteți gândi la spirit ca la o plantă, iar la corp ca la pământ. Spiritul, plantat în 

materie, crește, se îndreaptă, se hrănește cu încercările și lecțiile pe care le primește în timpul vieții sale 

umane. 

42 Vă învăț să vă cunoașteți spiritul de jos în sus, pentru că acest vast val de materialism care s-a 

abătut asupra umanității va crea nevoi spirituale incomensurabile și este necesar să existe o sursă de 

lumină în lume, unde cei care tânjesc după ea să își poată satisface dorința. 

43 Câte războaie teribile așteaptă omenirea, mult mai teribile decât cele care au trecut; în care furia 

forțelor dezlănțuite ale naturii se va amesteca cu vuietul armelor voastre. Lumea va fi prea mică pentru a 

cuprinde în sânul ei o distrugere atât de mare. Toate acestea îi vor face pe oameni, atunci când vor fi 

ajuns în culmea durerii și a disperării, să se întoarcă implorând la adevăratul Dumnezeu - la care nu vor 

veni pe calea iubirii - pentru a cere pacea Sa divină. Atunci Eu, Hristos, Cuvântul, voi învia în inimi, pentru 

că acest moment va fi Ziua a Treia, când Îmi voi îndeplini promisiunea de mântuire, când voi construi 

Templul, așa cum v-am promis. 

44 Asemenea îngerului care s-a așezat pe mormântul lui Iisus, Spiritul Meu Divin va coborî pentru a 

ridica lespedea mortuară care vă închide inima, astfel încât Lumina Mea să poată ilumina partea cea mai 

intimă a ființei umane. 

45 Aceasta va fi zorii spirituali, la care voi veți fi martori; dar sămânța Mea și Vestea Bună se vor 

răspândi, căci se apropie timpul bătăliei și copiii Mei trebuie să fie pregătiți. Dar să știți deja că nu va 

exista nicio ezitare în această bătălie, ea va fi dusă până la capăt, unde lumina va triumfa asupra 

întunericului umanității. 
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46 Ascultați cu atenție, discipoli, pentru ca voi, cărora v-am explicat atâtea secrete, să nu pierdeți 

cheile pe care vi le-am încredințat pentru a deschide cartea înțelepciunii mele. Simțiți pacea, astfel încât 

să o faceți palpabilă pentru cei din jurul vostru. 

47 Numai prin calmul și înălțarea pură a spiritului tău vei reuși să fii un semănător de spiritualizare. 

48 În mijlocul tuturor vicisitudinilor vieții voastre pământești, veți putea să faceți multe minuni dacă 

veți avea cu adevărat în spiritul vostru darul păcii pe care vi-l dă iubirea mea; dar dacă nu-l aveți în voi, 

veți putea face foarte puține lucruri demne de mine. 

49 Primiți învățăturile Mele fără neliniște, în pace; priviți-Mă cu delicatețea sensibilității voastre și 

simțiți-Mă cu tandrețe, așa cum copiii mici o simt pe mama lor iubitoare. Numai în acest fel veți putea 

primi și folosi potopul de lumină care curge din învățăturile mele. 

50 Învățați să intrați în domeniul păcii lăuntrice pe care v-o oferă momentele în care sunteți cu mine 

și uitați de suferințele și problemele voastre, pentru a vă întări în iubirea mea. 

51 Fiți puternici pentru a putea rezista încercărilor și rugați-vă pentru omenirea care este agitată și 

suferă ca și voi; dar vă spun cu adevărat că atunci când veți simți venirea păcii mele, vă veți da seama că 

această pace a coborât asupra tuturor. 

52 Mă întrebi de ce în multe ocazii - pentru a primi un har de la Mine - trebuie mai întâi să verși 

lacrimi la încercare. Dar eu vă spun: Deoarece fiecare dintre voi este ca un copac, uneori aveți ramuri atât 

de bolnave sau de zvelte încât este necesară o tăiere pentru a avea roade bune, iar aceste tăieri trebuie 

să vă provoace durere. 

53 Uneori, această tăietură merge chiar până la rădăcini pentru a distruge relele care ți-au infectat 

spiritul. 

54 Pentru moment plângi, dar nu dispera, căci după durere vine adevărata sănătate. 

55 Când vă întorc de pe calea cea rea, o fac cu mare milă și iubire, chiar dacă pe moment nu 

înțelegeți sfaturile mele perfecte. Cuceresc boala în tine și o transform în sănătate și bucurie; în acest fel, 

îl aduc încet-încet pe cel materializat, pe cel confuz, pe cel care s-a abătut de la calea binelui, pe calea cea 

bună. 

56 Când L-au răstignit pe Isus, El i-a iertat cu dragoste pe călăii Săi și le-a dat viață, cerându-le Tatălui 

Său mântuirea lor; cu cuvintele Sale și, de asemenea, cu tăcerea Sa, le-a dat iertare, iar aceste dovezi de 

iubire infinită pentru umanitate au fost și vor fi veșnic ca niște surse inepuizabile din care oamenii se vor 

inspira pentru cele mai nobile fapte de iertare și iubire. 

57 Astăzi, ca și ieri, vă dau să beți din acest izvor de adevăr și de viață pentru a vă ridica din căderi și 

a vă lumina calea, astfel încât să puteți îndura încercările umblării voastre prin această lume, servind ca o 

treaptă pentru a vă înălța spre casa unde veți cunoaște cea mai înaltă pace. 

58 Nu vă temeți de Creatorul vostru, dar vă temeți cu atât mai mult dacă spiritul vostru nu se află pe 

calea trasată de Legea Mea. 

59 Caută calea pe care ți-a arătat-o Isus pentru a putea evita potirul de suferință. Dacă vă rătăciți sau 

dacă întârziați în mod voluntar sosirea voastră în împărăția păcii, va fi pentru că așa vreți voi, dar nu 

pentru că aceasta este voința mea. 

60 Permiteți-Mă să vă ghidez, astfel încât, cu sprijinul Meu, să puteți interpreta învățăturile oferite 

de Cartea Vieții și să înțelegeți ceva din viitorul care așteaptă omenirea. 

61 Nu vă temeți nici de regi, nici de domni, nici de nimeni care are vreun titlu sau vreo putere, căci 

nimic nu se va putea opune la ceea ce este hotărât de Tatăl. 

62 Mi-am făcut cunoscută Lumina Mea, transformată în Cuvântul pe care voi, cei puțini, l-ați auzit și 

pe care, prin scrieri și mărturii, toți vor ajunge să-l cunoască. 

63 V-am spus că sunt marele războinic a cărui sabie vine cu intenția de a lupta; dar înțelegeți că eu 

nu provoc războaie între oameni ca cele pe care le aveți mereu; războiul meu este cel al ideilor, al 

convingerilor în care strălucesc adevărul, iubirea, rațiunea, dreptatea și adevărata înțelepciune. 

64 Dar atunci când lupta este cea mai crâncenă și omul începe să înțeleagă că aceste mesaje sunt 

inspirații divine, scântei ale iubirii lui Dumnezeu care nu aduc decât pacea în rândul oamenilor. 
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oameni, atunci el va simți impulsuri de a o pune în practică, de a o învăța pe toți cei care nu o cunosc și 

atunci va prelua învățătura Mea pentru a eradica răul pe care vi l-a provocat neascultarea voastră. 

65 Peste ceea ce învățați și cercetați din Cuvântul scris, voi revărsa inspirația Mea, astfel încât să 

puteți extinde instrucțiunile pe care le dați fraților voștri. 

66 Când vor începe să apară printre oameni cei care - echidistanți în fața jignirilor - îl iubesc și îl iartă 

pe cel care i-a jignit, și cu dragoste îl binecuvântează pe Dumnezeu pentru că i-a transformat cu 

învățăturile Sale perfecte în exemple vii ca Isus, atunci veți fi la începutul domniei lui Hristos în inimile 

oamenilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 22  
1 Acesta este un timp de mare lumină pentru poporul lui Israel, când trezesc spiritele din diferite 

reședințe pe diferitele lor căi pământești, astfel încât toți copiii Mei să vină la Mine plini de înțelegere și 

de iubire pentru a-și primi moștenirea. 

2 Sunt pe cale să aleg din rândul umanității bărbați, femei, bătrâni și copii în care s-au adăpostit 

spiritele lui Israel, care sunt primii născuți ai Divinității mele, responsabili de revelațiile mele. 

3 În cele Trei Epoci, Eu am unit și am adunat poporul Meu, iar în această A Treia Epocă spiritul 

vostru a fost surprins de Prezența Mea și de Cuvântul Meu prin intermediul minții umane, pentru că nu 

ați crezut că Hristos, Cuvântul Divin, vă va contacta sub această formă. Deși v-am anunțat revenirea Mea 

ca Duh Sfânt prin profeți, voi nu ați vegheat în așteptarea venirii Mele, iar acum, că aveți manifestarea 

Mea printre voi, nu M-ați recunoscut din cauza lipsei de spiritualizare, de cercetare a învățăturilor divine. 

Dar trebuie să înțelegeți că, indiferent de forma în care mă voi manifesta în fața voastră, voi fi 

întotdeauna Esența Divină, Prezența și Puterea, Adevărul și Iubirea. 

4 Atunci de ce v-ați îndoit de Mine în timpul celor trei momente în care M-am făcut cunoscut 

printre voi? Oare v-am ascuns Eu semnele și timpul venirii Mele, ca oamenii să fie în confuzie? - Nu, într-

adevăr! voi care vă îndoiți de Prezența Mea, tăceți, pecetluiți-vă buzele, ascultați-Mă neobosit până când 

veți mărturisi că Eu, Domnul vostru, sunt cel care am venit să Mă fac cunoscut prin mintea omului. Dacă 

Mă fac cunoscut prin bărbați și femei ale căror imperfecțiuni și slăbiciuni sunt asemănătoare cu ale 

voastre, este pentru că am căutat prin cine să Mă fac cunoscut și nu am găsit o inimă castă și pură pentru 

a Mă dezvălui în toată slava Mea. 

5 Am căutat printre copii și am văzut că spiritul lor, deși carnea este inocentă, trage cu el un lanț de 

vicii pe care le-a adoptat în trecut, și a uitat că a devenit om încă o dată pe această planetă doar pentru a 

se purifica cu ajutorul unui nou corp. Am căutat o inimă curată printre tineri și am văzut că tânărul s-a 

spurcat și poartă în duhul său neputințe, iar în fecioară zace sămânța ispitei. Printre antici nu văd decât 

ființe epuizate și confuze de vicisitudinile vieții. Oamenii de știință sunt materialiști și aroganți, pentru că 

după ce le-am arătat secretele naturii, s-au simțit grozavi și au vrut să devină zei în această lume. Iar 

printre cei care se numesc pe ei înșiși slujitori ai Divinității Mele, nu descopăr decât pe ipocritul și 

fariseul* din Era a treia. 

De aceea vă spun: dintre păcătoși i-am ales pe cei pe care i-am numit "purtători de cuvânt", care sunt 

ca voi și care, prin acest dar primit de la mine, își înlătură vina și se mântuiesc. În momentul în care raza 

Mea coboară pentru a-i ilumina, îndepărtez pata și primesc înălțarea lor. Când sunt astfel pregătiți, intru 

în comunicare cu voi prin mijlocirea lor, iar slujitorii mei spirituali, cărora le-a fost încredințat să le 

vegheze pașii, îi fac receptivi și demni. 
* A se vedea nota 5 din apendice. 

6 Aș putea să Mă manifest în mod vizibil sau să-mi fac auzită vocea așa cum ați auzit-o prima dată 

pe Muntele Sinai; dar ce merite de credință ați dobândi cu Mine în această formă? - Niciuna; pentru că 

virtutea credinței este o treaptă pe scara dezvoltării tale. Dar din acest motiv nu Mă ascund, iar dacă Mă 

fac cunoscut prin mijlocirea omului, este pentru că vă iubesc și vă învăț o lecție superioară și vreau să Mă 

recunoașteți prin perfecțiunea ei. 

7 În spiritul omului, care este capodopera mea, am pus lumina mea divină. L-am îngrijit cu o 

dragoste infinită, așa cum grădinarul îngrijește o plantă răsfățată din grădina sa. V-am așezat în acest 

spațiu de viață, unde nu vă lipsește nimic pentru a trăi, pentru ca voi să mă cunoașteți și să vă cunoașteți 

pe voi înșivă. Am dat spiritului vostru autoritatea de a simți viața de dincolo și în simțurile voastre 

trupești, pentru ca voi să vă împrospătați și să vă perfecționați. Ți-am dat această lume pentru ca tu să 

începi să faci primii pași în ea, iar pe această cale a progresului și a perfecțiunii să experimentezi 

perfecțiunea Legii mele, pentru ca în timpul vieții tale să mă cunoști și să mă iubești din ce în ce mai mult, 

iar prin meritele tale să mă atingi. 
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8 V-am acordat darul liberului arbitru și v-am înzestrat cu conștiință. Prima, pentru ca tu să te poți 

dezvolta liber în cadrul legilor Mele, iar a doua, pentru ca tu să știi să distingi binele de rău, pentru ca ea 

să îți spună, ca un judecător perfect, când îndeplinești sau încalci legea Mea. 

9 Conștiința este lumina Spiritului Meu Divin care nu vă părăsește în niciun moment. 

10 Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, Eu sunt pacea și fericirea, promisiunea veșnică că veți fi cu Mine 

și, de asemenea, împlinirea tuturor cuvintelor Mele. 

11 Dacă simțiți neîncredere în viață, dacă vă credeți incapabili de luptă, rugați-vă, uniți-vă cu mine și 

rămâneți pe calea păcii pe care iubirea mea vă face să o recunoașteți. Repară-ți greșelile, înnoiește-te și 

iartă-l pe cel care te-a ofensat. Abandonați-vă încercărilor și veți simți puterea și pacea Mea, în ciuda 

vicisitudinilor vieții. 

12 Maestrul se grăbește să vă învețe și să lase înțelepciunea Sa să se revarsă în mintea și inima 

voastră, pentru că doar pentru o scurtă perioadă de timp vă voi vorbi în această formă. Îți voi lăsa 

Cuvântul Meu ca moștenire, ca să îl păzești cu gelozie. Acesta este adevărul, iar dacă îl faceți cunoscut 

fraților voștri, în puritatea sa originală și cu faptele voastre bune, vă veți fi îndeplinit misiunea spirituală. 

13 Cei care Îmi vor spune în momentul plecării Mele: "Doamne, Te desparți de noi și ne lași orfani", 

aceștia vor fi cei care au fost surzi și orbi la proclamațiile Mele și nu au vrut să înțeleagă învățătura Mea. 

14 De mult timp am văzut fanatism și idolatrie în închinarea voastră. Voi aduceți la aceste case de 

rugăciune ofrande materiale care nu ajung la Mine; de aceea v-am cerut să cercetați Cuvântul Meu, 

pentru ca spiritul vostru să se dezvolte. Pentru că timpul de pregătire se apropie de sfârșit și trebuie să 

faceți un pas înainte în înțelegerea învățăturilor Mele. 

15 Cei neinițiați devin "prunci" (în lucrarea Duhului), pruncii devin ucenici, iar ucenicii devin exemple 

vii de smerenie, caritate și înțelepciune. Mulți dintre ei se află printre aceste mulțimi, dar sunt, de 

asemenea, împrăștiați printre savanți și printre religii și secte. 

16 Nu vă imaginați nimic despre roadele științei voastre, pentru că acum, când ați făcut progrese 

atât de mari în această știință, omenirea suferă cel mai mult, există cea mai mare mizerie, anxietate, boli 

și războaie fratricide. 

17 Omul nu a descoperit încă adevărata știință, cea la care se ajunge pe calea iubirii. 

18 Vedeți cum v-a orbit vanitatea; fiecare națiune vrea să aibă cei mai mari savanți de pe pământ. 

Adevărat vă spun că oamenii de știință nu au pătruns adânc în misterele Domnului. Pot să vă spun că 

cunoștințele pe care omul le are despre viață sunt încă superficiale. 

19 Se apropie momentul în care revelațiile spirituale le vor dezvălui oamenilor calea luminoasă, 

pentru ca aceștia să cunoască secretele ascunse în sânul creației. Lumina spiritului meu vă va dezvălui 

calea de a dobândi adevărata știință care permite ființei umane să fie recunoscută de creaturile care o 

înconjoară și de forțele naturale ale creației și să obțină ascultare, îndeplinind astfel voința mea ca ființa 

umană să supună pământul. Dar acest lucru nu se va întâmpla decât atunci când spiritul ființei umane, 

luminat de conștiință, își va fi impus puterea și lumina asupra slăbiciunilor materiei. 

20 Cum pot forțele și elementele creației să se supună voinței omului, când acesta este mânat de 

sentimente egoiste, în timp ce natura este ghidată de legea Mea de iubire? 

21 Este necesar ca idealurile umanității să pornească pe căi drepte, ghidate de adevărul unei 

instrucțiuni perfecte care le va dezvălui sensul vieții veșnice, iar această instrucțiune este învățătura 

spirituală dată aici, care, în timp, vă va transforma viața spirituală și umană. 

22 Omul singur este incapabil să primească Cuvântul Meu și să își schimbe morala, înclinațiile, 

aspirațiile și idealurile; de aceea am permis ca durerea să îl zdruncine pentru o vreme. Dar atunci când 

paharul va fi cel mai amar pentru oameni și când își vor recunoaște greșelile în fața judecătorului 

conștiinței lor, ei vor invoca numele Meu, Mă vor căuta, oile pierdute se vor întoarce la pragul Meu de 

iubire și toți copiii Mei vor fi umpluți de lumina Duhului Meu pentru a începe un nou mod de viață. 

23 Nu am venit să atașez erori la faptele voastre de pe pământ, nu, vă arăt erorile voastre pentru că 

vreau să ajungeți la perfecțiunea care vă vine prin moștenirea veșnică. Spiritul vostru nu se va pierde, 

pentru că este o scânteie de lumină divină și imaginea Tatălui și Creatorului vostru. 
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24 Ce s-ar întâmpla cu spiritul vostru dacă M-aș dedica glorificării lucrărilor voastre umane și l-aș 

abandona la nesfârșit patimilor pământești? 

25 Când am venit la tine, a fost pentru că te iubesc. Dacă vi se pare că vă vorbesc cu severitate, 

dreptatea și iubirea Mea sunt în cuvintele Mele. Dacă vă las să cunoașteți adevărul Meu, chiar dacă 

uneori vă provoacă durere, este pentru că vreau salvarea voastră. 

26 Nu respingeți Cuvântul Meu, pătrundeți-l, pentru ca în esența lui să găsiți învățătura capabilă să 

realizeze miracolul de a transforma această vale de lacrimi, transformată acum într-un câmp de lupte 

sângeroase între frați, într-o vale a păcii în care să trăiască o singură familie, umanitatea, punând în 

practică legile drepte, perfecte și pline de iubire pe care Tatăl vostru vi le-a dat, căci în împlinirea lor veți 

găsi fericirea. 

27 Am avut doar câțiva discipoli în această lume, și în număr și mai mic cei care au fost ca o imagine 

a Maestrului Divin. În "valea spirituală", însă, am mulți discipoli, pentru că acolo se fac cele mai multe 

progrese în înțelegerea învățăturilor Mele. Acolo, copiii mei, cei care sunt flămânzi și însetați de iubire, 

primesc de la Maestrul lor ceea ce umanitatea le-a refuzat. Acolo strălucesc, prin virtutea lor, cei care, 

din cauza smereniei lor, au rămas neobservați pe pământ, și acolo plâng cu tristețe și pocăință cei care au 

strălucit în această lume cu o lumină falsă. 

28 Este în lumea de dincolo unde te primesc așa cum nu ai sperat să faci pe pământ când, în lacrimi, 

dar binecuvântându-mă, ți-ai ispășit vina. Nu contează că ați avut un moment de rebeliune violentă în 

timpul călătoriei vieții voastre. Voi lua în considerare faptul că ați avut zile de mare durere și în care ați 

arătat că vă predați și ați binecuvântat Numele Meu. Și tu, în limitele micimii tale, ai trăit câteva 

Golgathas, chiar dacă au fost cauzate de neascultarea ta. 

29 Iată, prin câteva clipe de credincioșie și iubire pentru Dumnezeu dobândești momente de viață și 

har în lumea de dincolo. Astfel, Iubirea Mea Eternă răspunde reciproc la iubirea pe termen scurt a ființei 

umane. 

30 Fericiți cei care cad și se ridică, care plâng și Mă binecuvântează, care, răniți de frații lor, se încred 

în Mine în adâncul inimii lor. Acești mici și necăjiți, batjocoriți, dar blânzi și astfel puternici în spirit, sunt 

cu adevărat ucenicii Mei. 

31 Bucurați-vă, pentru că prin aceste învățături veți progresa în evoluția voastră, chiar dacă unii cred 

contrariul pentru că sunt ghidați de judecăți frivole. Timp de secole ați fost divizați de religii și secte, 

pentru că ați avut întotdeauna dorința de a cunoaște ceva mai mult decât știați, și totuși inima voastră 

este ofilită din lipsă de iubire, în ciuda atâtor profesiuni de credință câte ați avut. Dar în curând vă veți 

aduna în jurul iubirii perfecte care curge din "Cartea vieții adevărate", care este acest Cuvânt. 

32 Te chinui din cauza setei spirituale, te ofilești din lipsă de rouă de dragoste și de afecțiuni pure. Vă 

simțiți singuri și de aceea am venit să emanați printre voi parfumul inconfundabil al iubirii mele, care vă 

va face spiritul să se trezească și să înflorească în virtute. 

33 Ascultați-mă, discipoli, ca să dezrădăcinați din mintea voastră vechile credințe. Creștinismul 

divizat în grupări de credință care nu se iubesc între ele, care își umilesc, disprețuiesc și amenință frații 

prin judecăți false. Vă spun că sunt creștini fără dragoste, deci nu sunt creștini, căci Hristos este dragoste. 

34 Unii îl înfățișează pe Iehova ca pe un bătrân plin de defecte umane, răzbunător, crud și mai teribil 

decât cel mai rău dintre judecătorii voștri de pe pământ. 

35 Nu vă spun acest lucru pentru a râde de nimeni, ci pentru a vă purifica conceptul de iubire divină. 

Nu știți acum în ce fel M-ați venerat în trecut. 

36 Exersați liniștea, care ajută spiritul să își poată găsi Dumnezeul. Această tăcere este ca o fântână a 

cunoașterii și toți cei care intră în ea sunt pătrunși de claritatea înțelepciunii Mele. Liniștea este ca un loc 

închis de ziduri indestructibile, la care doar spiritul are acces. Ființa umană poartă în permanență în ea 

cunoașterea locului secret în care se poate conecta cu Dumnezeu. 

37 Nu contează locul în care te afli, oriunde te poți conecta cu Domnul tău, fie că te afli în vârful unui 

munte sau în adâncul unei văi, în tumultul unui oraș, în liniștea căminului sau în mijlocul unei bătălii. 

Când Mă căutați în sanctuarul vostru, în liniștea profundă a înălțării voastre, instantaneu porțile 
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templului universal și invizibil se vor deschide, astfel încât să simțiți cu adevărat că vă aflați în casa Tatălui 

vostru, care este prezent în fiecare spirit. 

38 Când durerea încercărilor te apasă și suferințele vieții îți distrug sentimentele, când simți o 

dorință fierbinte de a obține puțină pace, retrage-te în camera ta de dormit sau caută liniștea, 

singurătatea câmpurilor; acolo ridică-ți spiritul, ghidat de conștiință, și scufundă-te. Liniștea este tărâmul 

spiritului, un tărâm invizibil pentru ochii fizici. 

39 În momentul intrării în extazul spiritual, se realizează faptul că simțurile superioare se trezesc, 

intuiția se instalează, inspirația strălucește, viitorul poate fi întrezărit și viața spirituală recunoaște în mod 

clar ceea ce este îndepărtat și face posibil ceea ce înainte părea de neatins. 

40 Dacă vreți să intrați în liniștea acestui sanctuar, în această cameră a comorilor, trebuie să vă 

pregătiți singuri calea, căci numai cu o puritate adevărată veți putea intra în ea. 

41 Există daruri și sarcini care au așteptat ora în care sunteți gata să se așeze în spiritul vostru și să vă 

transforme în profeți și maeștri. 

42 În acest tezaur se află tot trecutul, prezentul și viitorul ființelor, acolo se află mana spiritului, 

pâinea vieții veșnice despre care v-am spus prin Isus că "cine mănâncă din ea nu va muri niciodată". 

43 Spiritul tău a fost reîmprospătat ascultând Cuvântul Meu și a găsit o oportunitate de a-și îndeplini 

sarcina printre această națiune de "lucrători" pe care o ridic. 

44 Câte griji uitați când vă dedicați acestei lucrări binecuvântate de sfătuire, "ungere" și mângâiere a 

fraților voștri. 

45 Spiritul tău a fost întărit și trupul s-a refăcut, căci ți-am spus că cel care dăruiește pace și balsam 

de vindecare sau practică caritatea în oricare dintre nenumăratele ei forme va vedea înmulțit în el însuși 

ceea ce a dat. 

46 În acest fel, vă îndepărtez treptat de plăcerile false ale lumii, de cele inutile, astfel încât inima 

voastră să fie curată și mereu vrednică ca prin ea să ajungă iubirea mea ajutătoare la cei nevoiași; astfel 

încât să nu vă lăsați din nou infectați de răutatea care domnește pretutindeni. 

47 Această puritate interioară și exterioară a discipolilor mei este esențială, pentru că numai atunci 

veți fi crezuți de frații voștri atunci când veți pleca să răspândiți această Veste Bună. Numai atunci când ai 

o inimă sănătoasă și curată vor izvorî din ea fapte bune și de pe buzele tale vor ieși cuvinte de lumină. 

48 Pe drumul tău vei găsi întuneric și confuzie, iar singura forță și putere pe care o vei avea pentru a 

învinge înșelăciunea cu adevărul va fi tocmai sinceritatea sentimentelor tale, puritatea faptelor tale. Nu 

uitați: chiar dacă puteți pretinde semenilor voștri că proclamați adevărul fără să-l posedați, nu veți putea 

să mă înșelați. 

49 transformarea voastră trebuie să fie profundă și adevărată, în așa măsură încât să o observați în 

spiritualitatea cu care vin pe lume copiii voștri, aceste noi generații care sunt o promisiune pentru 

umanitate: sănătoși la trup și la spirit, nu sclavi ai tentațiilor sau victime ale minciunilor fraților lor, ci 

ființe capabile să Mă iubească în mod demn și să-și iubească semenii cu sinceritate. Se apropie timpul în 

care dușmanii Doctrinei Mele se pregătesc să vă urmărească pașii, pentru că vor să distrugă sămânța 

voastră; dar Eu vă spun că, dacă o păziți ca pe moștenirea voastră sfântă, dacă vegheați asupra a ceea ce 

v-am încredințat, nicio putere nu va putea distruge ceea ce semănați cu dragoste și în Numele Meu în 

inima fraților voștri. 

50 Aplicați Cuvântul Meu, propovăduiți cu fapte, mărturisiți cu fapte, cuvinte și gânduri bune, atunci 

mărturia voastră va fi demnă de învățătura Mea. 

51 Urmărind și rugându-vă, ar trebui să-i așteptați pe cei care vă vor căuta mai devreme sau mai 

târziu. Soldații se vor întoarce de la război cu inimile deprimate și spiritele plângând; conducătorii își vor 

recunoaște erorile și vor plânge deschis pentru fărădelegile lor; iar mulțimile însetate și flămânde de 

dreptate vor căuta aceste surse de lumină spirituală, unde vor putea bea până când dorința lor de 

credință, de pace și de iubire va fi satisfăcută. 

52 Spiritul Meu veghează asupra fiecărei ființe și Eu veghez chiar și asupra ultimelor voastre gânduri. 
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53 Vă spun cu adevărat că am descoperit acolo, în mijlocul armatelor care luptau pentru idealuri 

pământești și obiective ambițioase, în momentele de odihnă, oameni iubitori de pace și bine intenționați 

care fuseseră făcuți soldați cu forța. Suspinurile le scapă din inimă atunci când numele Meu le trece pe 

buze, iar lacrimile le curg pe obraji la amintirea rudelor lor, a părinților, soțiilor, copiilor sau a fraților și 

surorilor. Atunci, spiritul lor se înalță până la Mine fără alt templu decât sanctuarul credinței lor, fără alt 

altar decât cel al iubirii lor, nici cu altă lumină decât cea a speranței lor, cerând iertare pentru distrugerile 

pe care le-au provocat involuntar cu armele lor. Ei Mă caută pentru a-mi cere cu toată puterea ființei lor 

ca să le permit să se întoarcă acasă sau, dacă trebuie să cadă sub lovitura vrăjmașului, ca măcar să-i 

acopăr cu mantia Mea de milă pe cei pe care îi lasă pe pământ. 

54 Îi binecuvântez pe toți cei care îmi cer iertare în acest fel, pentru că ei nu sunt vinovați de crimă; 

ceilalți sunt ucigașii care vor trebui să răspundă în fața Mea pentru tot ceea ce au făcut pentru viețile 

omenești, atunci când va veni ceasul judecății lor. 

55 Mulți dintre cei care iubesc pacea se întreabă de ce s-au lăsat conduși pe câmpurile de luptă și în 

locurile de moarte. La aceasta vă spun: Dacă mințile lor umane nu sunt capabile să înțeleagă motivul care 

se află în centrul tuturor acestor lucruri, totuși, spiritele lor știu că ele îndeplinesc o ispășire. 

56 Cunosc, de asemenea, pe cei care, uitându-i pe cei dragi, se gândesc la toate popoarele pentru a 

plânge de durere în fața realității falsului creștinism al umanității. Ei Mă invocă în rugăciunile lor, în 

contemplațiile lor spirituale își amintesc că există promisiunea revenirii Mele și că până și semnele 

revenirii Mele au fost prezise și sunt scrise. Ei poartă aceste cuvinte în inimile lor și de aceea Mă întreabă 

în fiecare zi când va fi venirea Mea "în Răsărit și în Apus "*, și peste tot caută semnele fără ca ochii lor să 

le descopere, și de aceea se simt confuzi. 
Referire la promisiunea biblică din Matei 24, 27. Explicații detaliate privind revenirea lui Hristos se găsesc ca 

introducere la această carte în capitolul: Revenirea lui Hristos în oglinda promisiunilor biblice. 

57 Ei nu știu că toate semnele au avut deja loc și că, prin urmare, Spiritul Meu începe să-și manifeste 

noua sa fază de revelație în acest moment. 

58 De câte ori s-au trezit la auzul vocii Mele spirituale și au întrebat: "Cine m-a chemat?", fără să 

înțeleagă sensul mesajului Meu. În alte cazuri, lumina intuiției din mințile lor a fost atât de clară încât au 

realizat fapte surprinzătoare care i-au umplut de uimire. 

59 Balsamul tămăduitor pentru cel rănit sau bolnav în fază terminală, ca și pâinea sau apa, s-au 

împlinit în mod miraculos, iar ei experimentează cum pacea și încrederea îi întăresc spiritual și fizic în 

momentele de cel mai mare pericol. 

60 Aceste evenimente i-au făcut pe cei care trăiesc vigilent și cu rugăciune să exclame în sinea lor: 

"Doamne, nu sunt aceste semne evidente pe care ni le dai zilnic dovezi ale prezenței Tale? Nu sunt toate 

acestea o dovadă că în acest moment Duhul Tău ne caută pe noi pentru a se comunica ca de la Maestru 

la ucenic sau ca de la Tată la copil?". 

61 Da, iubiți discipoli, ele sunt dovezi că Spiritul Meu vibrează deasupra voastră și astfel se 

împlinește într-o formă nouă promisiunea Mea de a reveni la oameni. 

62 Semnele care vă indicau noua mea manifestare s-au întâmplat deja; nu le-ați văzut și nici nu ați 

avut vești despre ele. Dar eu vă spun: Simțiți prezența Mea? Simțiți venirea noului timp? Inima ta se 

hrănește cu rugăciune duhovnicească și spiritul tău se simte întărit atunci când se lasă călăuzit de lumina 

conștiinței? Dacă da, de ce aveți nevoie de semne materiale pentru a vă indica prezența Mea și pentru a 

mărturisi despre împlinirea profeției? Lasă-i pe fariseii și cărturarii acestei epoci să cerceteze. Fie ca 

prinții preoților, temându-se de Prezența Mea, să cerceteze spațiul și pământul în căutarea semnelor 

promise. Pentru ei au fost date, pentru oamenii cu puțină credință, pentru cei care se laudă cu 

spiritualitatea și ale căror inimi și minți sunt mai tari decât o stâncă. Căci acestea erau semnele pe care 

natura le dădea ca niște semnale de claxon atunci când manifestarea Mea spirituală era pe punctul de a-

și revărsa lumina asupra umanității. 

63 În acest moment de rugăciune, consacrat comuniunii cu Tatăl, uitați toate grijile, respingeți 

tentațiile care ar putea împiedica spiritul vostru să împlinească Legea mea, eliberați-l de orice neliniște. 
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În aceste momente sublime, permiteți ca voința voastră să fie voința divină; abandonați-vă iubirii Tatălui 

vostru ceresc. Atunci se va întâmpla ca, la fel ca în Era a doua, să vedeți cum lucrările pe care voi le 

numiți miracole vor deveni realitate. 

64 Când veți simți Pacea Mea în rugăciunile voastre, va fi semnul că ați intrat în comuniune cu 

Divinitatea Mea. Conștiința va străluci ca un soare radiant în spiritul tău și vei vedea lumina Duhului Sfânt 

pe altarul sanctuarului tău. În aceste momente veți vedea totul luminat de iubirea lui Dumnezeu. 

65 Vălurile care, din cauza lipsei de echipament, vă împiedicau să înțelegeți sensul învățăturilor 

Mele, vor fi îndepărtate și veți vedea în Sfânta Sfintelor Veșnice comoara Domnului, care este sursa vieții 

și din care curge adevărata înțelepciune. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 23  
1 Fericiți sunt cei care caută să fie în pace cu conștiința lor. Binecuvântați sunt cei care sădesc 

semințele păcii Mele în calea semenilor lor. 

2 Veniți la Mine ori de câte ori sunteți deprimați de suferințe sau de lipsa de credință, căci Eu sunt 

lumina și puterea care vă va reda pacea spirituală. 

3 Unde Mă veți auzi când nu Mă voi mai manifesta în această formă? - În conștiința voastră, căci 

prin ea vă arăt calea iubirii. 

4 Când lumea trece printr-o perioadă de confuzie spirituală, când omul nu înțelege misterele pe 

care le conține viața spirituală și nici nu știe cum să pătrundă și să reflecteze asupra scopului ei, deși este 

calificat să facă acest lucru, atunci claritatea Cuvântului Meu vine să-l lumineze. Omenirea este martoră a 

faptului că în aceste momente oamenii de știință își folosesc tot timpul și intelectul pentru a descoperi în 

natură răspunsul la multe întrebări și îndoieli pe care viața le pune. Iar natura răspunde la chemarea 

ființelor umane, mărturisind despre Creatorul său, care este o sursă inepuizabilă de înțelepciune și iubire, 

dar și de dreptate. Cu toate acestea, liberul arbitru cu care a fost înzestrat omul nu l-a făcut să se 

trezească la lumina iubirii Mele, iar spiritul continuă să tragă după el lanțurile materialismului de care nu 

a reușit să se elibereze. Este ca și cum oamenilor le-ar fi teamă să facă un pas înainte în evoluție, obișnuiți 

să rămână în tradițiile pe care le-au lăsat strămoșii lor. Omului îi este frică să gândească și să creadă 

pentru el însuși; el preferă să se supună tradiției altora, lipsindu-se astfel de libertatea de a Mă cunoaște. 

Din acest motiv, a trăit în urmă; dar acum a venit timpul luminii pentru omenire și, odată cu ea, omul își 

dobândește propria cunoaștere, se trezește, progresează și este surprins în fața adevărului instrucțiunilor 

Mele. 

5 Dacă omenirea a fost martoră la dezvoltarea științei și a asistat la descoperiri pe care nu le-ar fi 

crezut înainte, de ce se împotrivește să creadă în dezvoltarea spiritului? De ce se rigidizează până la ceva 

care îl oprește și îl face inert? 

6 Învățătura și revelațiile Mele din acest moment sunt în armonie cu dezvoltarea voastră. Omul de 

știință să nu fie încrezut în munca sa materială și în știința sa, căci în ea a fost întotdeauna prezentă 

revelația Mea și ajutorul ființelor spirituale care vă inspiră din lumea de dincolo. Ființa umană face parte 

din creație, are o sarcină de îndeplinit, așa cum au toate creaturile Creatorului, dar i s-a acordat o natură 

spirituală, o inteligență și o voință proprie, astfel încât, prin propriul său efort, ajunge la dezvoltarea și 

perfecționarea spiritului, care este cel mai înalt lucru pe care îl are. Prin intermediul spiritului, omul își 

poate înțelege Creatorul, îi poate înțelege binefacerile și îi poate admira înțelepciunea. 

7 Dacă, în loc să vă lăudați cu cunoștințele voastre pământești, v-ați însuși întreaga Mea Lucrare, nu 

ar mai exista secrete pentru voi, v-ați recunoaște ca frați și v-ați iubi unii pe alții așa cum vă iubesc Eu: 

bunătatea, ajutorul și iubirea ar fi în voi și, prin urmare, unitatea cu Tatăl. 

8 Cât de mici sunteți când vă considerați atotputernici și mari și refuzați să mărturisiți că deasupra 

limitei puterii și științei voastre se află Cel care, cu adevărat, știe totul și poate face totul! Atunci te 

mulțumești să fii materie și numai materie și să pari nesemnificativ, pentru că rămâi supus doar legii 

naturii care guvernează ființele muritoare și efemere, care se nasc, cresc și mor fără să lase vreo urmă a 

drumului lor. Când vă veți ridica din această stare în care vă aflați? Trebuie să faceți un efort pentru a 

privi dincolo de cerul pe care l-ați conceput, pentru a vă da seama că doar prin merite spirituale puteți 

ajunge la Tatăl. 

9 Nu așteptați ca alții să înceapă calea spre Mine, veniți, trimiteți rugăciunea voastră și astfel veți 

înțelege ce trebuie să faceți și veți experimenta sarcina pe care trebuie să o îndepliniți. Vă invit să vă 

apropiați de mine, dar pentru aceasta nu este necesar să renunțați la sarcinile, îndatoririle și 

răcoritoarele vieții umane. 

10 Ați venit pe pământ într-un moment în care oamenii trăiesc sub dominația științei umane, și 

totuși, în acest timp, vă veți dezvolta darurile spirituale: veți vindeca bolnavii, veți profetiza și veți atinge 

o înălțime mai mare în dezvoltarea voastră spirituală. 
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11 Lumina care vă luminează ființa interioară vă ajută să prevedeți ceea ce trebuie să vină; dar 

trebuie să vă pregătiți pentru ca acest dar să înflorească. Nimic nu trebuie să stea pe loc, totul trebuie să 

se miște în armonie cu Creația. 

12 Nu vă dau învățăturile Mele doar ca o frână morală pentru natura voastră materială; mai degrabă, 

cu ele vă puteți înălța pe cele mai înalte culmi ale perfecțiunii voastre spirituale. 

13 Eu nu întemeiez o nouă religie printre voi, această învățătură nu neagă religiile existente, dacă 

acestea sunt întemeiate pe Adevărul Meu. Acesta este un mesaj de iubire divină pentru toți, un apel 

către toate instituțiile sociale. Oricine înțelege intenția divină și îndeplinește poruncile Mele se va simți 

condus spre progres și spre o dezvoltare superioară a spiritului său. 

Atâta timp cât ființa umană nu înțelege spiritualizarea pe care trebuie să o aibă în viața sa, pacea nu 

va deveni o realitate în lume pentru mult timp. Cine, pe de altă parte, împlinește legea Mea a iubirii nu se 

va teme nici de moarte, nici de judecata care îl așteaptă pe spiritul său. Să știi că nu atunci când vine 

moartea te judecă Tatăl tău, ci această judecată începe de îndată ce devii conștient de faptele tale și simți 

chemarea conștiinței tale. Judecata mea este întotdeauna asupra ta. La fiecare pas, atât în viața umană, 

cât și în viața voastră spirituală, sunteți supuși judecății mele; dar aici, în lume, în carapacea trupului, 

spiritul devine insensibil și surd la chemările conștiinței. 

14 Te judec pentru a te ajuta să deschizi ochii spre lumină, pentru a te elibera de păcat și a te 

răscumpăra de durere. 

15 În judecata Mea nu pun la socoteală insultele pe care mi le-ai făcut, pentru că în judecata Mea nu 

apare niciodată resentimentul, răzbunarea și nici măcar pedeapsa. 

16 Când durerea intră în inima ta și te lovește în locul cel mai sensibil, este pentru a-ți arăta o 

greșeală pe care o comiți, pentru a te face să înțelegi învățătura Mea și pentru a-ți da o lecție nouă și 

înțeleaptă. Iubirea mea este întotdeauna prezentă în fundul fiecăreia dintre aceste încercări. 

17 În unele ocazii v-am permis să înțelegeți cauza unui proces, în altele nu puteți găsi sensul acelui 

avertisment al dreptății Mele, și asta pentru că în lucrarea Tatălui și în viața spiritului vostru există 

mistere profunde pe care mintea umană nu este capabilă să le deslușească. 

18 Îți dau aceste învățături pentru ca tu să nu aștepți să vină moartea pentru a începe să-ți plătești 

datoria, ci pentru ca tu să profiți de încercările pe care ți le prezintă viața ta, știind că de iubirea, 

răbdarea și înălțimea cu care le primești și le înduri, va depinde dacă spiritul tău va ajunge în fața 

pragurilor vieții veșnice, eliberat de povara păcatelor și imperfecțiunilor pe care le-a purtat în timpul 

șederii sale în lume. 

19 Departe este momentul în care ți s-a spus: "Cu măsura cu care măsori, vei fi măsurat". De câte ori 

a fost folosită această lege pentru a se răzbuna aici pe pământ și pentru a îndepărta orice sentiment de 

caritate! 

20 Acum vă spun că am pus mâna pe această celulă a dreptății și vă voi măsura cu ea, după cum ați 

măsurat voi, deși trebuie să adaug deja, ca o explicație, că la fiecare dintre judecățile mele vor fi prezenți 

Tatăl, care vă iubește foarte mult, și Răscumpărătorul care a venit pentru mântuirea voastră. 

21 Omul este cel care judecă cu faptele sale, judecăți teribile uneori, iar Domnul vostru este cel care 

vă ajută să găsiți calea prin care să vă puteți duce ispășirea. 

22 Vă spun cu adevărat: dacă vreți să evitați o ispășire prea dureroasă, pocăiți-vă la timp și dați o 

nouă direcție vieții voastre printr-o reînnoire sinceră, cu fapte de iubire și milă față de frații voștri. 

23 Înțelegeți că Eu sunt poarta salvatoare, poarta care nu va fi niciodată închisă pentru toți cei care 

Mă caută cu credință adevărată. 

24 Dacă vreți dovezi ale adevărului învățăturilor Mele, vă spun că aveți în fața ochilor voștri dovezile 

pe care Mi le cereți pentru a Mă urma. Care sunt aceste dovezi? - Reînnoirea acestor bărbați și femei 

care Mă slujesc astăzi ca "lucrători în câmpurile Mele". 

25 Lungă și dificilă, această "muncă de o zi" este ocazional, dar niciodată imposibil de realizat. 

Delicată și dificilă este sarcina ucenicului duhovnicesc, dar nu este imposibil de îndeplinit, motiv pentru 
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care vă spun tuturor celor nehotărâți că, dacă aveți îndoieli cu privire la posibilitatea de a realiza acest 

lucru, este pentru că sunteți oameni cu puțină credință. 

26 Eu ofer câmpurile Mele de iubire tuturor celor care vor să câștige merite servindu-și frații. Cei 

care au înțeles s-au grăbit să Mă abordeze pentru a cere o oportunitate de a lucra în câmpurile Mele 

binecuvântate, unde sămânța este caritate. 

27 Aici meritele trebuie să fie adevărate, astfel încât să poată fi înregistrate de Mine în beneficiul 

celui care le face. Aparențele altora nu au nicio valoare pentru Mine; de aceea lucrătorii Mei învață să 

lucreze în tăcere, să fie umili și sinceri, să urască vanitatea și să nu facă niciodată cunoscută caritatea. 

28 Oamenii nu cunosc istoria fiecăruia dintre acești lucrători care o slujesc zi de zi; ei nu cunosc 

eforturile, sacrificiile și renunțările pe care slujitorii mei au trebuit să le facă pentru a deveni demni de a 

se numi discipolii mei. 

29 Mulți dintre acești bărbați și femei care aduc atâta bucurie în inimile voastre prin darurile lor 

spirituale, care vă fac să simțiți balsamul Meu și vă întorc pacea prin cuvintele lor, poartă în inimile lor o 

tristețe ascunsă pe care numai privirea Mea o vede. 

30 Câți dintre ei au fost judecați greșit și chiar renegați de rudele lor iubite pentru că au luat această 

cale! Și aceștia îi rănesc, îi calomniază și îi amenință; totuși, ei continuă să-și îndeplinească sarcina cu 

dragoste, deși simt loviturile de biciuire și aruncările de pietre ale oamenilor furioși, în timp ce ei, ca și 

Stăpânul lor, merg pe drumul lor sub povara crucii lor. 

31 Văd că vreți să știți de ce unii dintre ei se abțin de la a continua această sarcină. La aceasta vă 

spun că nu pentru că nu au purtat povara crucii lor, ci pentru că lumea i-a ispitit și ei au cedat ispitei; 

pentru că cel care ia crucea iubirii pe umeri nu o poartă de fapt deloc. Mai degrabă, crucea este cea care 

îl susține, pentru că fiecare pas al "lucrătorului" este întotdeauna însoțit de un sentiment interior de pace 

infinită. Totuși, nu trebuie să vă purtați cu nerecunoștință față de ei, pentru că știți că pacea Mea este în 

cei care Mă urmează, pentru că ei sunt la fel de umani ca și voi. Pentru că îi vedeți zâmbitori și calmi, nu 

vreți să știți nimic despre ceea ce suferă pentru a vă fi de folos și a vă servi. 

32 Cine a știut să-i răsplătească cu dragoste și caritate pe cei care adesea își opresc temporar munca 

pentru a-i primi pe cei care au nevoie de pace și sănătate? Când v-ați repezit la leagănul copilului care a 

trebuit să rămână singur pentru că mama lui este o "muncitoare" care trebuia să-și îndeplinească sarcina 

printre cei suferinzi? - Vă spun cu adevărat: după cum v-am chemat să învățați să primiți, așa vă cer să 

învățați să răsplătiți cu iubire ajutorul dezinteresat al fraților voștri. 

33 Cât de des vă arătați nemulțumirea și îi condamnați ca fiind "muncitori răi" pentru că întârzie. 

Sunteți exigent atunci când observați un defect la ei, deoarece știți că au o datorie de îndeplinit. 

34 O, mulțimi de oameni, în loc să primiți cu smerenie pâinea care vi se dă, voi o devorați împreună 

cu mâna care s-a întins să vă ofere hrana! 

35 Ce știi tu despre luptele pe care le îndură aleșii Mei pentru a se păstra puri și a te sluji? Ce știți 

despre încercările prin care sunt chinuiți pentru a-i ține în alertă? Și totuși, voi îi considerați slabi și 

răspândiți zvonul că ispita i-a biruit, fără să înțelegeți că este vorba de povara pe care voi înșivă ați lăsat-o 

în ei, refuzând să vă asumați partea de responsabilitate care aparține fiecăruia în Lucrarea Mea. 

36 Cât de repede uitați câte lucruri ați primit prin ei! Dar în inimile voastre vă liniștiți cu gândul că nu 

v-au dat nimic; dar Eu vă spun cu adevărat: atâta timp cât nu vă iubiți unii pe alții, este o minciună că Mă 

iubiți. 

37 Legiunile de ființe spirituale care, în mod invizibil, asistă cu ochii voștri materiali la proclamarea 

Cuvântului Meu sunt cele care dau adevărata interpretare a învățăturilor Mele. Pentru ca voi să știți care 

sunt ordinele pe care le-am dat spiritului respectiv* și sub ce formă le îndeplinește, de aceea mă adresez 

din când în când prin intermediul purtătorului de voce prin intermediul căruia vă transmit instrucțiunile 

Mele. Credeți că este necesar pentru ei ca eu să le vorbesc prin mediatori umani? - Nu, oameni buni, 

tocmai v-am spus că o fac doar pentru ca voi să le simțiți prezența și să auziți instrucțiunile pe care le 

dau. 
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* Este vorba de spiritul păzitor al fiecărei ființe umane. Acestea sunt spirite de lumină avansate care îndeplinesc 

voia lui Dumnezeu făcându-ne nouă - frații lor încă încarnați - favoruri, inspirându-ne și încurajându-ne să ne 

spiritualizăm. 

38 Legiunea de ființe spirituale pe care le-am destinat să vă însoțească și să vă ajute în călătoria 

voastră prin viață este foarte mare, atât de mare încât nici nu vă puteți imagina. Există o unanimitate 

absolută în mijlocul lor. Lumina care strălucește în ei este cea a înțelepciunii și a iubirii, căci idealul pentru 

care sunt consacrați este acela de a face bine umanității, dorința lor cea mai mare fiind aceea de a-i 

conduce pe frații lor spre culmea spiritualizării. 

39 Cât de frumoasă este misiunea pe care o îndeplinesc și cum le îngreunați munca! Nu puteți spune 

că lipsa voastră de cooperare cu frații voștri spirituali se datorează ignoranței, deoarece ați auzit 

instrucțiunile pe care le dau prin purtătorii mei de cuvânt, astfel încât le cunoașteți misiunea lor de iubire 

și caritate și aveți grijă să-i ajutați să o îndeplinească. 

40 Nu reușiți încă să vă înțelegeți pe deplin cu acea lume a fraților de lumină și nici nu știți cum să vă 

armonizați cu ei. Din cauza lipsei voastre de spiritualitate, care nu permite simțurilor voastre să perceapă 

toate chemările, avertismentele și inspirațiile cu care vor să vă ghideze pașii pe pământ. 

41 Deseori confundați spiritualizarea cu obiceiurile materiale care vă îndepărtează de ele (ființele 

spirituale) în loc să vă apropie de ele. Credeți că a-i chema cu orice nume este mai eficient decât a-i 

atrage prin rugăciune. Crezi că ai fi mai bine pregătit dacă le-ai invoca aprinzând o lumânare sau rugându-

te cu voce tare, și te înșeli. 

42 Desigur, ei se grăbesc la chemarea voastră, vă interpretează dorințele și vă oferă ajutorul lor, căci 

sarcina lor este inspirată de iubirea activă a aproapelui; dar nu ați obținut acest ajutor prin spiritualizarea 

voastră, căci atunci ați fi fost în armonie cu îngerii voștri păzitori și ați fi format cu ei poporul lui 

Dumnezeu, care știe să împlinească porunca Mea care vă spune: Iubiți-vă unii pe alții. 

43 Vă spun cu adevărat, cu cât gândurile voastre sunt mai pure și acțiunile voastre mai simple și mai 

pure, cu atât veți percepe mai clar prezența și influența lumii spiritelor în viețile voastre, și cu atât mai 

mari vor fi miracolele pe care le veți primi de la ele. 

44 Să nu credeți că acești frați ai voștri se pot amesteca în lucrările voastre necurate, sau că se pot 

alătura planurilor voastre rele, sau că se pot face cunoscuți prin mijlocirea voastră, dacă nu sunteți 

pregătiți în mod corespunzător pentru a-i primi. 

45 Pentru a atinge spiritualitatea, iubiți oameni, trebuie să vă rugați și să aveți credință. 

46 Rugăciunea și credința vor face miracolul de a pune pâine pe masa ta zi de zi, așa cum credința lui 

Israel a fost răsplătită cu mană în prima eră. 

47 Dacă alte popoare vă vor înșela cu pâinea voastră, să le iertați, ca să vă iert Eu pe toți. 

48 Dacă se va întâmpla să fii alungat din casa ta, te vei duce la munte, care te va primi în sânul său, 

ca să te adăpostești până la sfârșitul încercării. 

49 La fel cum în Prima Epocă credința poporului a fost întărită de marile încercări pe care le-a 

experimentat în pustie, tot așa și în acest timp vor fi puși la încercare de mai multe ori, astfel încât spiritul 

lor va căpăta puterea necesară pentru a fi un soldat în această cauză. 

50 Ce ucenic al acestei lucrări ar mai putea avea nevoie de un loc material de adunare, unde să se 

refugieze în timpul încercărilor? - Nici unul, căci știți cu toții că Tatăl vostru nu caută temple de piatră în 

care să locuiască, ci sanctuare și altare în duhul oamenilor, iar aceste temple merg cu voi oriunde vă 

aflați. 

51 Strămoșii voștri au trăit într-o mare ignoranță, au alimentat fanatismul religios și, prin urmare, au 

realizat puține progrese pentru spiritul lor. Nu le-a fost dat să vadă aici pe pământ lumina acestui veac 

care vă luminează pe voi; dar și ei, când va veni ceasul, vor primi lumina spirituală din belșug. 

52 Învățătura mea vă instruiește să vă armonizați cu frații voștri, fie că locuiesc pe pământ, fie în 

Valea Spirituală infinită. 

53 Acestea vor fi caracteristicile vieții voastre viitoare dacă veți respecta legea. Dar drumul vieții 

voastre va fi complet diferit dacă nu veți merge pe calea pe care v-am trasat-o prin Cuvântul meu, pentru 
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că atunci foametea, epidemiile și războaiele care vor izbucni pe pământ nu vă vor cruța, pentru că aceste 

puteri distructive nu vor găsi în voi nimic care să le rețină. 

54 Iubiți ucenici, folosiți-vă de toate încercările, mari și mici, care se prezintă zilnic în viața voastră, 

astfel încât, atunci când vor veni încercări mai mari, acestea să fie spulberate ca rafalele de vânt ale unui 

uragan când se izbesc de zidurile de tărie de nezdruncinat pe care vi le dă practica Legii Mele. 

55 Prin unitatea voastră spirituală, creați un popor a cărui apărare împotriva dușmanilor săi este 

rugăciunea. Atunci forțele naturii se pot dezlănțui, căci acest popor va ști să stăpânească toate 

vicisitudinile prin spiritualitatea sa. 

56 Ridicați-vă, bărbați și femei, bătrâni, tineri și copii; ridicați-vă cu fermitate pentru a merge pe 

calea pe care Cuvântul Meu a rânduit-o pentru voi în acest timp, care nu este decât reluarea căii pe care 

am marcat-o în trecut cu urma Sacrificiului Meu pe Cruce. 

57 Împliniți Legea Mea pentru ca în formarea noii generații, copiii voștri să atingă o dezvoltare mai 

înaltă decât cea pe care ați atins-o voi și pentru ca neascultarea voastră să nu-i țină departe de această 

lucrare și să fie cauza faptului că ei trăiesc și mai departe de spiritualizare. 

58 În acest Al Treilea Timp, am venit să vă dau căldura care vă lipsește și să vă îndepărtez răceala pe 

care ați răspândit-o pe căile vieții voastre. Ați auzit clopotul pe care Ilie l-a sunat pentru ca voi să veniți să 

primiți lumina Duhului Sfânt cu instrucțiunile Mele. 

59 Pregătiți-vă pentru a putea simți prezența mea și pentru a fi asemenea apostolilor din a doua eră 

care, ascultându-mă, și-au sporit credința în fiecare zi și s-au pregătit pentru a-și îndeplini misiunea 

dificilă. 

60 Israel, nu vă îndepliniți doar obligațiile față de lume. Îndepliniți și legea, căci v-ați asumat o 

datorie față de Tatăl, iar împlinirea ei trebuie să fie severă, sublimă și spirituală. 

61 Vă învăț ca să vă îndepărtați de materialism și să încetați să mai fiți fanatici și idolatri; ca să nu vă 

închinați și să nu vă închinați la obiecte materiale create de om. Nu vreau rădăcini de idolatrie, fanatism 

și culte false în inimile voastre. Nu Îmi oferiți ofrande care nu ajung la Mine; Eu vă cer doar reînnoirea și 

împlinirea voastră în spiritualizare. 

62 Reînnoiți-vă în ceea ce privește vechile obiceiuri, nu vă uitați în urmă și nu vă uitați la ceea ce ați 

abandonat și la ceea ce nu mai trebuie să faceți. Înțelegeți că ați luat calea evoluției voastre și că nu 

trebuie să vă opriți. Calea este îngustă și trebuie să o cunoașteți bine, pentru că mâine va trebui să-i 

conduceți pe frații voștri pe ea și nu vreau să vă rătăciți. 

63 Eu sunt Tatăl răbdător care așteaptă pocăința și bunăvoința voastră pentru a vă copleși cu harul și 

mila Mea. 

64 Nu condamnați cuvântul uneori neîndemânatic al purtătorilor mei de cuvânt; dacă le-a lipsit 

pregătirea, lăsați această chestiune în seama Mea. Înțelegeți - chiar și atunci când comunic prin 

intermediul celei mai stângace minți, veți găsi întotdeauna semnificație spirituală, lumină, adevăr și 

instruire în centrul acestui cuvânt. 

65 Această epocă va dezvălui omenirii lecțiile "Cărții Adevăratei Vieți", care nu erau încă cunoscute 

de omenire. 

66 Vă spun cu adevărat că, așa cum Ilie, care a deschis porțile Erei a treia, nu a avut nevoie să-și 

întrupeze spiritul pentru a vorbi oamenilor, tot așa și eu mă fac cunoscut vouă, iar multe ființe care 

locuiesc în prezent în regiunea spirituală au făcut același lucru. 

67 Ei vor comunica cu voi prin intermediarii voștri împuterniciți până în anul 1950, când se va încheia 

manifestarea materială audibilă a lumii spiritelor; dar după această dată, fără ca oamenii să fie conștienți 

de acest lucru, prin buzele lor vor vorbi adesea spiritele de lumină ale vremurilor trecute, eliberatorii, 

profeții, patriarhii, binefăcătorii, apostolii binelui, semănătorii de dreptate și de învățătură divină a 

Tatălui vostru, care va comunica de la spirit la spirit, la înălțimea iubirii Sale pentru copiii Săi. 

68 Vor deveni conștienți de prezența ființelor spirituale de lumină în mijlocul umanității cei care 

veghează și se roagă, care s-au spiritualizat și s-au pregătit pentru a fi capabili să perceapă momentul în 

care acești mesageri se apropie, vorbesc sau efectuează o lucrare supraumană. 
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69 Nu va fi necesar ca ei să comunice prin intermediul unor oameni care cunosc această învățătură 

pentru a vorbi prin intermediul lor. Prezența, influența și inspirația lor vor fi atât de subtile, încât numai 

cel care este pregătit va putea să le perceapă prezența printre oameni. 

70 Popoarele pământului vor simți prezența lui Moise când, puțin câte puțin, fiecare dintre ele va fi 

eliberat. 

Diversele religii vor experimenta prezența lui Ilie, când lumina razei lui Dumnezeu, emanată din adevăr, 

va sfâșia întunericul ignoranței spirituale a oamenilor, punând în fața ochilor lor tot ceea ce este fals și la 

care s-au închinat. 

71 Conducătorii lumii, care continuă să conducă popoare degradate, vor simți prezența spirituală a 

lui Daniel atunci când profetul se va apropia de taberele lor pentru a-i trezi să se roage pentru că se 

apropie distrugerea. 

72 Va veni ziua în care fiecare ochi va vedea lumina acestor lucrări, așa cum este scris, pentru ca 

omul să înțeleagă că pentru spirit nu există limite sau bariere materiale și că voi toți vă apropiați treptat 

de țelul în care domnesc armonia și lumina. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 24  
1 Discipoli, voi trebuie să învățați să dați fără să așteptați nicio recompensă. 

2 Practicați adevărata umilință, care, deoarece este inerentă spiritului elevat, se reflectă în 

sentimentele inimii. Simte sincer că ești ultimul dintre toți, nu căuta niciodată să fii primul. 

3 Învățați să îl iertați pe cel care v-a jignit. I-am spus lui Petru că, dacă fratele său l-a jignit de 

șaptezeci de ori de șapte ori, va trebui să îl ierte de tot atâtea ori, dându-i de înțeles că va trebui să facă 

acest lucru întotdeauna, atât pentru jignirile mici, cât și pentru cele mari. Câte ființe au trecut prin 

această lume care s-au numit creștini și nu au fost în stare să acorde iertare nici măcar o dată în întreaga 

lor viață. 

4 Așa îi rog pe toți cei pe care i-am numit copii ai luminii: N-ai vrea să aplici măcar o dată în 

existența ta această poruncă sublimă, ca să conștientizezi minunile pe care le face atât în cel care acordă 

iertarea, cât și în cel care o primește. 

5 Lumina este noblețe, este iubire și este înțelegere între spirite. Știți deja cum trebuie să vă 

comportați în viață dacă vreți cu adevărat să fiți copii ai Luminii. 

6 Așadar, dacă sunteți jigniți și întoarceți lovitura, dar amândoi aveți remușcări, nu vă rețineți mâna 

din mândrie, ci fiți primii care o întind ca dovadă de smerenie și nu vă temeți să vă umiliți, căci vă spun: 

cel care se umilește în lume va fi lăudat în lumea de dincolo. 

7 Cum credeți că Îmi doresc discipoli printre această umanitate? - Am vrut ca ei să fie curați și 

blânzi la suflet, să strălucească prin exemplul lor pe calea semenilor lor; ca fiecare să fie ca acele stele 

care strălucesc în noapte ca păzitori sau călăuzitori ai fraților lor. 

8 Am vrut ca inima ta să fie plină de bucurie, pentru ca tu să o poți transmite celor îndurerați; ca 

puterea vindecătoare să curgă din mâinile tale, aducând sănătate tuturor celor bolnavi; ca buzele tale să 

poată transmite Cuvântul Meu în puritatea sa originală și în sensul său spiritual; pentru că atunci vei 

putea să-i răscumperi pe cei pierduți prin exemplul tău. 

9 În Epoca a doua, privind la orașul în care locuia poporul Meu, căruia i-am promis că voi fi 

Răscumpărătorul lor și care, din cauza materialismului lor, nu a observat prezența Mea, v-am spus: 

"Ierusalime, Ierusalime, tu care ai ucis profeții și ai judecat greșit mesagerii, de câte ori am vrut să-ți 

strâng copiii așa cum pasărea își acoperă puii, iar tu nu M-ai ascultat". 

10 Îi căutasem pentru a le oferi adevărata fericire, și totuși știam că ei Mă vor duce la Calvar; dar 

dragostea Mea nu a fost învinsă de lipsa de inimă a oamenilor, și pentru a vă dovedi acest lucru Mă aveți 

din nou aici, și vă spun: Fericiți cei care cred în Mine astăzi, căci voi îndepărta toate necazurile din inimile 

lor. Dar îi binecuvântez și pe cei care vor fi noii mei judecători în acest timp, pentru că vă asigur că mâine 

vor fi credincioși ca Saul din Tars, care i-a persecutat pe cei care credeau în mine, și că vor veni la mine 

pocăiți, pentru ca apoi, plini de dragoste și credință, să meargă și să împrăștie sămânța adevărului printre 

frații lor. 

11 Lumina mea luminează mintea umană. Eu vin în acest popor așa cum am fost în acel moment 

într-un alt popor care v-a precedat și despre care v-am spus că îi aparțineați spiritual. Cât de mulți dintre 

acei oameni M-au judecat greșit! Cât de împietrită era inima lor când au strigat: Crucifică-l! O, 

binecuvântată răstignire, pentru că a fost mărturia a ceea ce iubirea divină este capabilă să facă pentru 

copiii săi și de ce este capabilă ingratitudinea umană! 

12 Mulți dintre ei erau bolnavi, orbi și posedați; nu știau ce fac și de aceea M-au condamnat. Chiar și 

acum, toți cei care nu merg pe calea iubirii Mele nu știu încă ce fac. Răutatea umană a vrut să pună capăt 

iubirii pe care am semănat-o prin Isus, dar timp de secole milioane de oameni au plâns din cauza acestei 

ingratitudini fără nume. Dar aceștia care Mă plâng pe Mine au urât și au blestemat pe cei care M-au 

răstignit, pe când Eu nu v-am învățat pe voi să urâți și să blestemați. Eu nu urăsc, nu blestem și nu 

pedepsesc. Aceste sentimente nu sunt prezente în Spiritul Meu Divin, dar le văd în jurisdicția voastră 

lumească. 

13 V-am învățat să iubiți, să iertați, să vă rugați pentru cei care vă rănesc și să-i binecuvântați. 
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14 Dacă ai face mereu astfel de lucrări în viața ta și le-ai simți cu adevărat în execuția lor, fără să spui 

nimănui, ai realiza mult în ispășirea fărădelegilor tale și prin ele - prin intermediul gândurilor tale pure - ai 

primi lumina. Așa vă învață Cuvântul Meu, așa trebuie să lucreze spiritul în tăcere și fără să se afișeze. 

15 Dacă din mintea ta izvorăște o idee sau un gând de lumină, acesta ajunge la destinație pentru a-și 

îndeplini sarcina benefică. Dacă, în loc de gânduri de bunătate, din mintea ta emană emanații impure, 

acestea vor provoca numai rău oriunde le vei trimite. Vă spun că și gândurile sunt fapte și, ca atare, ele 

rămân scrise în cartea care există în conștiința voastră. 

16 Fie că faptele voastre sunt bune sau rele, veți primi înapoi de multe ori ceea ce ați dorit pentru 

frații voștri. Ar fi mai bine să vă faceți rău vouă înșivă, decât să îl doriți unui vecin de-al vostru. 

17 De aceea v-am spus în Era a Doua: "Ce semănați, culegeți"; pentru că este necesar să vă 

recunoașteți experiențele din această viață și să vă amintiți că recoltele voastre vă vor da aceeași 

sămânță pe care ați semănat-o, dar înmulțită. 

18 O, umanitate, nu ați vrut să considerați, să simțiți și să trăiți învățăturile Maestrului vostru! 

19 Dacă scrierile discipolilor mei, care v-au lăsat moștenire Cuvântul meu în cea de-a doua eră, vor 

ajunge în mâinile voastre corupte, vă voi face să recunoașteți care sunt adevăratele cuvinte ale lui Isus; 

conștiința voastră va descoperi ca fiind false cele care nu sunt în armonie cu concertul divin al iubirii 

mele. 

20 Ați citit învățăturile Mele doar superficial și le-ați interpretat după gustul vostru; apoi căutați cărți 

noi în care oamenii să Mă readucă de la Irod la Pilat; dar din acel cuvânt plin de iubire, din acea 

învățătură simplă pe care a proclamat-o Maestrul divin, veți găsi foarte puțin acolo. 

21 Voi toți continuați să Mă judecați; unii dintre voi Mă faceți Dumnezeu, alții om; unii Mă numesc 

divin, alții profet uman; unii Mă consideră Fiul lui Dumnezeu, iar alții Fiul lui David. Unii Mă numesc 

profet, alții agitator. Unii spun că sunt luminat de Cel Preaînalt, alții spun că am un legământ cu diavolul, 

și astfel această umanitate umblă după numele Meu pentru a pune un nou J.N.R.J. peste Mine, precum 

înfricoșătorul Pilat. 

22 Mă judecați pe baza cuvintelor și faptelor Mele, dar nu faceți niciun efort pentru a pune în 

practică "iubiți-vă unii pe alții". Vă este teamă să practicați această învățătură sublimă pentru că vă 

gândiți la batjocura fraților voștri. 

23 Adevărat vă spun, dacă aș fi simțit frică de urcarea pe Calvar și de Cruce, voi încă l-ați mai fi 

așteptat pe Mesia. 

24 Nu intrați în teologii prin complicarea lucrurilor simple; nu fiți ca aceia care pretind că Îl țin pe 

Dumnezeu, adevărul, într-o carte materială; căci, ca oameni, nu veți reuși niciodată să-L pătrundeți pe 

Dumnezeu. 

25 Nu faceți dificil ceea ce este ușor, nu micșorați ceea ce este mare, nici nu măriți ceea ce este mic. 

Nu deveniți învățători fără să învățați, nici evlavioși fără dragoste. 

26 Căutați-l pe Tatăl vostru, care vine astăzi la voi ca un gând divin care radiază iubire. Vezi aici 

lumina Mea, devine cuvânt pentru toți oamenii. 

27 Este lumina Duhului Sfânt care vine ca un mesaj de iubire pentru a rupe vălurile care întunecă 

mintea umană. 

28 Dacă veți căuta cu bunăvoință în acest cuvânt cunoașterea pe care o conține și îi veți găsi sensul 

spiritual, veți fi găsit adevărul. 

29 Lumina acestei învățături va fi steaua care vă va arăta calea pe care trebuie să o urmați. Nu 

trebuie să stați pe loc, pentru că astfel ați opri progresul fraților voștri pe calea spirituală. 

30 Nu încurajez obiceiurile care vă inhibă din punct de vedere spiritual și, deși adesea le deghizați cu 

farmecul fals al unor cuvinte rafinate, ele conțin în esența lor ignoranță și confuzie. 

31 Cartea pe care o deschid în fața voastră este ca un banchet rafinat pentru spirit; esența ei, odată 

ce va intra în inima voastră, va produce în ea transformări care vă vor ajuta să trăiți după Mesia, 

Maestrul, care, ca om, i-a arătat Tatălui o reverență de iubire perfectă. Când Îl vei glorifica pe Domnul tău 

într-un mod similar? 
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32 Voi v-ați dezvoltat patimile în lume, v-ați închinat idolilor voștri; dar Dumnezeu în infinit și în frații 

voștri - când? 

33 De aproape 2000 de ani repetați fraza pe care au auzit-o ciobanii din Betleem: "Pace pe pământ 

oamenilor de bunăvoință"; dar când ați pus în practică bunăvoința pentru a dobândi dreptul la pace? 

Adevăr vă spun că ați făcut mai degrabă contrariul. 

34 Ați pierdut dreptul de a repeta această propoziție; de aceea, astăzi vin cu cuvinte și învățături noi, 

astfel încât acestea să nu fie propoziții și fraze care se imprimă în mintea voastră, ci sensul spiritual al 

învățăturii mele, care va pătrunde în inima și spiritul vostru. Dacă vreți să repetați cuvintele Mele așa 

cum vi le spun, atunci faceți-o; dar să știți că atâta timp cât nu le simțiți, ele nu vor avea niciun efect. 

Spuneți-le cu sentiment intim și cu umilință, simțiți-le rezonând în inima voastră, iar eu vă voi răspunde în 

așa fel încât vă voi face să tremure întreaga voastră ființă. 

35 Cei prin care Mă fac cunoscut Mă interpretează într-o manieră sărăcăcioasă; de aceea, învățătura 

Mea este și pentru ei, pentru ca ei să reușească să se debaraseze de orice gând inutil, de fanatism, de 

prejudecăți vechi și de tot ceea ce ar putea interfera cu inspirația pe care o primesc. Cu fiecare perioadă 

de timp care trece, oameni noi și mai bine pregătiți vor veni să Mă asculte. 

36 Ridicați-vă mintea la Mine, iubiți purtători de voce, cereți-i Maestrului ca în extazul vostru, 

învățătura Sa să fie făcută cunoscută cu voce tare și pură; permiteți ca Voința Mea să se împlinească în 

voi și veți experimenta că din gura voastră vor ieși învățături care vor conduce aceste mulțimi pe calea 

iubirii și a adevărului. 

37 Poporul Meu, abandonați noțiunile superstițioase pe care ați fost învățați cândva și rugați-vă Mie 

cu credință adevărată; Eu vă voi scăpa de orice ambuscadă și vă voi trimite îngerii păzitori. 

38 Legea lui Dumnezeu este infinită, ea cuprinde totul, este armonia dintre toate lucrurile create. 

Această lege nu se referă doar la cele spirituale. 

39 Îți face plăcere să înveți pe de rost preceptele Legii, numele virtuților spirituale, doctrinele și 

cuvintele lui Isus; dar îți spun: trebuie să le simți pe toate. 

A ști nu înseamnă a simți. Oricine vrea să posede adevărul Meu trebuie să-l simtă adânc în inima sa. 

40 Vă gândiți la ideile sublime, la faptele bune, dar nu le faceți așa cum este voința Mea, pentru că 

nu le simțiți și, prin urmare, nu cunoașteți "gustul divin" pe care îl lasă în urmă atunci când cineva le 

îndeplinește. Nu le îndepliniți cu sinceritate pentru că nu credeți că puteți, și nu puteți pentru că nu vreți. 

Și asta pentru că, pentru a face binele, trebuie să iubești. 

41 Cine iubește, înțelege; cine învață, are voință; cine are voință, poate face multe lucruri. Vă spun 

că cine nu iubește cu toată puterea duhului său nu va avea nici înălțime spirituală, nici înțelepciune, nici 

nu va face fapte mari. 

42 Cel care se abate de la legea spirituală, care este cea mai înaltă lege, cade sub dominația legilor 

subordonate sau materiale, despre care oamenii știu de asemenea prea puțin. Dar cel care se supune 

legii supreme și rămâne în armonie cu ea este mai presus de toate ordinele, pe care voi le numiți 

naturale, și simte și înțelege mai mult decât cel care are doar cunoștințe pe care le-a găsit în știință sau în 

religii. 

43 Iată de ce Iisus v-a uimit cu faptele pe care le numiți minuni, dar recunoașteți învățăturile pe care 

vi le-a dat din iubire. Înțelegeți că nu există nimic supranatural sau contradictoriu în Divinul care vibrează 

în toată creația. 

44 Vă găsiți pelerinajul vostru prin această viață plină de amărăciune și vicisitudini - în care vă 

comportați ca și copiii voștri atunci când sunt nemulțumiți sau bolnavi - în contradicție cu iubirea 

Creatorului. Trăiți într-o stare constantă de plângere cu privire la suferințele voastre, dar acesta este 

rezultatul natural al neascultării și încălcării Legii și al abuzului pe care l-ați făcut de libertatea pe care v-a 

dat-o iubirea mea, pe care o numiți "liberul arbitru". 

45 Refuzați să considerați această învățătură, care este atât de ușor de înțeles pentru că este la 

îndemâna minții voastre, ca fiind un adevăr. 

46 Numai reînnoirea și idealul perfecțiunii vă vor permite să vă întoarceți pe calea adevărului. 
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Cei care se simt interpreți ai Legii divine și care vă spun că vă așteaptă chinurile iadului pentru 

depravarea și lipsa voastră de voință și că numai dacă vă mărturisiți pocăința, vă mortificați și vă răniți 

carnea și îi oferiți sacrificii materiale lui Dumnezeu, El vă va ierta și vă va aduce în Împărăția Sa - cu 

adevărat vă spun că sunt în eroare. 

47 Unde veți ajunge, oameni buni, conduși de cei pe care îi admirați ca mari maeștri ai revelațiilor 

sacre și pe care eu îi consider confuzi? De aceea, am venit să vă salvez cu lumina acestei Doctrine care vă 

va face să progresați pe calea iubirii mele. 

48 În acest timp vă dau noi învățături la care să reflectați, învățături de iubire care vă răscumpără și 

vă înalță, adevăruri care, deși amare, vor fi lumină pe calea voastră. 

49 În această epocă, spiritualismul*, ca și creștinismul în trecut, va fi combătut și persecutat cu furie, 

cu cruzime și furie; dar în mijlocul luptei va apărea spiritualul, care va face minuni și va cuceri inimile. 
* Învățătura spiritului, nu trebuie confundată cu spiritismul. A se vedea, de asemenea, nota de subsol de la U 19, 

7. 

50 Materialismul, egoismul, aroganța și iubirea de lume vor fi forțele care se vor ridica împotriva 

acestei revelații, care nu este nouă și nici diferită de cea pe care v-am adus-o în trecut. Învățătura pe care 

v-am revelat-o acum și căreia îi dați numele de spiritism este esența Legii și a învățăturii care v-a fost 

revelată în prima și a doua oară. 

51 Când omenirea va înțelege adevărul acestei învățături, dreptatea ei și cunoașterea infinită pe care 

o dezvăluie, va alunga din inimile lor orice teamă, orice prejudecată și o va lua ca ghid al vieții lor. 

52 Legea Mea nu înrobește, ci Cuvântul Meu eliberează. Cel care crede în Mine și Mă urmează nu 

mai este sclav, nu mai este supus patimilor pământești, nu mai este al lumii și devine stăpânul lui însuși, 

învinge ispitele și lumea se așează la picioarele lui. 

53 Doar spiritualizarea va salva această umanitate din haosul ei; nu vă așteptați la altă soluție, o, 

popoare și națiuni ale pământului! Veți putea încheia tratate de pace, dar atâta timp cât această pace nu 

are la bază lumina conștiinței, veți fi nebuni, pentru că veți construi pe nisip! 

54 În Epoca a doua v-am spus: "Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât 

pentru un om bogat să intre în Împărăția Cerurilor"; și astăzi aveți acest lucru în fața ochilor voștri. Cei 

puternici vor să cumpere pacea cu bogățiile lor și nu o obțin. 

55 Astfel, omenirea va înțelege că bunurile spirituale sunt indispensabile în viața omului, bunuri care 

nu pot fi dobândite prin bani, ci prin spiritualizare. 

56 Spiritualizarea nu înseamnă misticism*, ci înălțarea sentimentelor, bunătatea inimii, dreptatea în 

acțiune și iubirea aproapelui. 
* Religiozitatea degenerează într-o formă exaltată de extaz. 

57 Pentru a vă da această învățătură a milostivirii și a iubirii, nu am luat natura voastră umană și nici 

nu M-am făcut cunoscut în palate, printre deșertăciuni și înconjurat de lux. Într-un cartier sărac al 

orașului vostru, printre săraci, printre oameni umili, am venit la voi, după Cel care v-a spus altădată: 

"Împărăția mea nu este din lumea aceasta. 

58 Această umanitate, care s-a dezvoltat în anumite domenii, trăiește spiritual într-o letargie 

profundă, pentru că nu a fost capabilă să își exploreze interiorul, unde se află adevăratul templu. Acest 

sanctuar este abandonat, lampa lui nu arde, altarul lui nu are nici o jertfă; dar eu vă întreb: La ce se 

datorează toate acestea? - La faptul că omul se hrănește de multă vreme cu culte exterioare, înlocuind 

ceea ce ar trebui să fie perfect spiritual. 

59 El a încercat să satisfacă nevoile spiritului său prin ceremonii, tradiții, sărbători și ofrande 

materiale. La aceasta vă spun că numai acele opere care conțin înălțare și spiritualizare vă pot întări și 

hrăni cu adevărat spiritul. 

60 Este adevărat că primesc toate jertfele și pun dragostea Mea în toate; dar nu credeți că ar fi mai 

corect și mai plăcut atât pentru Tatăl, cât și pentru voi, dacă Mi-ați oferi ceva demn de Mine și de voi? 

61 Mulți oameni și națiuni încă mai cred că Mă mulțumesc oferindu-Mi sacrificii materiale; ei cred 

că, cu cât mai mare este splendoarea și splendoarea liturghiilor lor, cu atât mai mare va fi bucuria lor cu 
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Domnul și cu atât mai mari vor fi beneficiile pe care le vor obține de la El; și asta pentru că au uitat că - 

dacă în calitate de ființă umană am evitat tot ceea ce era deșert și lipsit de substanță - acum, când M-am 

făcut cunoscut vouă în spirit, voi accepta de la oameni chiar și lucruri și ceremonii mai puțin materiale. 

62 Când vei fi gata să interpretezi Legea Mea cu adevărat? Când va înceta această umanitate să mai 

încalce și să denatureze Poruncile Mele? 

63 Vă ofer acest timp pentru a reflecta asupra învățăturilor spirituale care v-au fost revelate încă din 

cele mai vechi timpuri. 

64 Eliberați-vă de obiceiuri, vicii, superstiții, tradiții, fanatism și idolatrie. Vreau să vă văd puri pentru 

ca voi să vă spiritualizați, vreau să vă văd umili pentru ca lumina Mea să strălucească în voi. 

65 Așa cum în vremurile trecute locurile Ierusalimului și Romei au fost locuri de promisiune și surse 

de har pentru popor, unde Domnul s-a făcut cunoscut, tot așa am încredințat acestei națiuni nevoiașe și 

umilite o misiune înaltă pentru acest timp. Trebuie să fie pregătită, pentru că atât ecoul manifestării 

Mele, cât și zvonul miracolelor Mele și fervoarea martorilor vor atrage atenția oamenilor asupra ei. 

66 Mai întâi vor veni cei săraci, ignoranți, nevoiași, nevinovați, servitori, flămânzi și însetați de 

dreptate, iar mai târziu vor veni cei care se îndoiesc, maeștrii, oamenii de știință. 

67 Vegheați și rugați-vă, fiți pregătiți pentru venirea marilor mulțimi. Fiți vigilenți în lucrările voastre, 

rugați-vă în liniștea căminului vostru sau oriunde vă surprinde momentul unirii voastre cu Mine, și acolo 

voi fi cu voi. 

68 Nu v-am spus să vă despărțiți de îndatoririle voastre în lume, ci să vă îndepărtați de ceea ce nu 

este în lege, adică să eliminați din viața voastră ceea ce nu este necesar, ceea ce este inutil, și să folosiți 

cu moderație ceea ce este permis. 

69 Ce ți-a adus liberul tău arbitru atunci când l-ai folosit pentru a alerga și a căuta plăceri materiale? 

- Doar durere și dezamăgire. 

70 Din Noul Ierusalim privesc această umanitate fără să fiu simțit de ea. Câțiva dintre cei care M-au 

așteptat, iar alții care Mă urmează, știu că am revenit ca Spirit Sfânt și că în prezent le vorbesc prin 

intermediul minții umane. Știți cum găsesc eu națiunile lumii? - Înșelați, dezamăgiți de popor. Nimeni nu-l 

mai întreabă pe celălalt, pentru că știe că nu are nimic de așteptat de la dragostea aproapelui său și 

pentru că știe că mâna lui este goală. Acum domnește materialismul, iar din tot ceea ce este bun și înalt 

nu mai rămâne decât o foarte slabă reflexie de lumină. 

71 Vă mirați că vă vorbesc astfel și credeți că sunt strict și exigent cu voi; la aceasta vă spun că 

spiritul vostru dezvoltat trebuie să-mi ofere o recoltă mai bună decât cea pe care mi-o arătați astăzi. 

72 Nu credeți că împărțirea umanității în popoare și rase este ceva primitiv? Nu vă gândiți că, dacă 

progresul civilizației voastre, de care sunteți atât de mândri, ar fi adevărat, legea violenței și a răutății nu 

ar mai domni, ci toate acțiunile din viața voastră ar fi guvernate de legea conștiinței? - Și voi, oameni 

buni, nu vă excludeți de la această judecată, căci chiar și printre voi descopăr lupte și diviziuni. 

73 Din cele mai vechi timpuri v-am vorbit despre o judecată, și acesta este timpul prezis, pe care 

profeții l-au descris ca pe o zi. 

74 Cuvântul Dumnezeului vostru este Cuvântul Regelui și nu se retrage. Ce mai contează că au trecut 

mii de ani peste același lucru? Voința Tatălui este neschimbătoare și trebuie să fie împlinită. 

75 Dacă oamenii, în afară de a crede în Cuvântul Meu, ar ști să vegheze și să se roage, nu ar fi 

niciodată surprinși; dar ei sunt necredincioși, uitucători, necredincioși, iar când vine testul, îl atribuie 

pedepsei, răzbunării sau mâniei lui Dumnezeu. La aceasta vă spun că fiecare proces este anunțat din 

timp, pentru ca voi să fiți pregătiți. Prin urmare, trebuie să fiți mereu vigilenți. 

76 Potopul, distrugerea orașelor prin foc, invaziile dușmanilor, plăgile, ciumele, foametea și alte 

încercări au fost anunțate tuturor popoarelor de pe pământ, ca să vă pregătiți și să nu fiți surprinși. La fel 

ca și astăzi, un mesaj al iubirii lui Dumnezeu a coborât întotdeauna pentru vigilență și pregătire, pentru 

ca oamenii să se trezească, să se pregătească și să se întărească. 

77 Prin darurile spiritului și prin abilitățile pe care le are omul, mesajele Mele ajung la inima lui. 

Aceste daruri sunt: viziunea spirituală, premoniția, intuiția și visul profetic. 



U 24 

151 

78 De ce atunci încercările te lovesc în cele mai multe cazuri fără să fii pregătit? - Nu pentru că nu am 

reușit să vă trimit mesajul, ci pentru că v-a lipsit rugăciunea și spiritualizarea. 

79 V-am spus că o încercare foarte mare se apropie de întreaga omenire, atât de mare încât nu a 

existat nimic asemănător în toată istoria secolelor și a epocilor lor. Acum trebuie să înțelegeți că Eu 

vorbesc tuturor inimilor voastre, trimițându-vă mesaje și avertismente sub multe forme, pentru ca 

oamenii să reflecteze și să fie atenți la Legea Mea, asemenea fecioarelor înțelepte din parabola Mea. 

80 Mă vor asculta popoarele și diferitele națiuni ale lumii? Mă va asculta acest popor căruia Mă fac 

cunoscut sub această formă? Numai Eu știu, dar datoria mea de Tată este să pun la dispoziția copiilor mei 

toate mijloacele de salvare. 

81 Oameni buni, nu uitați acest cuvânt, nu adormiți și nu închideți ușile inimii voastre la chemarea 

mea de iubire. Fiți mesageri ai acestei lumini, trimițând gândurile voastre ca mesaje spirituale către 

mințile fraților voștri. 

82 Acum veți înțelege mai bine de ce repet mereu: "Vegheați și rugați-vă". 

Pacea mea fie cu voi! 



U  25  

152 

Instrucție 25  
1 Spiritul lui Ilie v-a trezit ca un clopot ceresc pentru ca voi să veniți să ascultați Cuvântul Meu. 

2 Inima ta se întreabă cu nerăbdare: Ce mâncare ne va da Tatăl să gustăm în această zi? Care va fi 

lecția acestei zile? 

3 Adevărat vă spun: O femeie a lăsat o persoană grav bolnavă în casa ei pentru a Mă asculta. Ei îi 

spun: Când te vei întoarce la casa ta, bolnavul va părăsi patul și el însuși îți va deschide ușa ca să-ți aducă 

vestea cea bună că s-a vindecat; căci oricine lasă bunurile pământului pentru a fi cu Mine va avea pe 

cineva care să vegheze asupra a ceea ce a lăsat în urmă, iar acesta sunt Eu. 

4 Mă uit la cei care, suferind dureri mari, varsă lacrimi în tăcere, fără să deznădăjduiască și fără să 

blasfemieze împotriva mea. Ei au acceptat cu umilință încercarea lor, știind că meritul trebuie câștigat 

pentru a ajunge în Împărăția Mea. 

5 Vă văd pe toți pe diferitele căi ale luptei umane, și acolo M-am transformat în pelerinul care vă 

intersectează calea pentru a vă întreba: "Unde mergi?". Și în timp ce unii îmi răspund: "În căutarea 

liniștii", alții îmi spun: "Suntem în căutarea pâinii". Apoi, Maestrul merge mai departe pentru a chema la 

ușile la care veți bate, astfel încât frații voștri să vă primească cu caritate și bunăvoință. De aceea, inimile 

de piatră se mișcă atunci când bateți la ușă; îmi recunoașteți prezența și îmi spuneți: "Doamne, atât de 

mare este mila pe care o ai față de noi?". 

6 Încercările pe care le întâlnești pe calea vieții nu sunt întâmplătoare, ți le-am trimis pentru ca tu 

să dobândești merite. Nicio frunză de copac nu se mișcă fără voia Mea, iar Eu sunt atât în lucrările mari, 

cât și în cele mici ale creației. Veghează și roagă-te ca să ajungi să înțelegi care este rodul pe care trebuie 

să-l culegi din fiecare încercare, astfel încât ispășirea ta să fie mai scurtă. Ia-ți crucea cu dragoste și te voi 

face să-ți duci ispășirea cu răbdare. 

7 Este a treia oară când vă spun din nou: "Iubiți-vă unii pe alții"; dar nu numai între oameni, ci de la 

o lume la alta. Să-i iubiți și să aveți milă de cei care sunt în Duhul, căci și ei sunt frații voștri. 

8 Cât de departe este timpul când vi s-a spus: "Cine ucide cu sabia va pieri de sabie". "Cu cotul cu 

care măsori, vei fi măsurat". Astăzi vă spun: Pocăiește-te cu adevărat, spală-ți petele cu fapte de milă, 

iertare și iubire. 

9 Din toate modurile v-am chemat pentru a vă da o lecție. La masa Mea nu a fost niciodată 

mâncare, unele mai bune decât altele; o singură pâine și unul și același vin am oferit tuturor. La Masa 

Mea s-au așezat și stăpânii și paria, și bogații și săracii, și păcătoșii și cei evlavioși. I-am primit atât pe cei 

care au trăit cu integritate, cât și pe cei care vin cu un spirit necurat. Vă învăț acest lucru, pentru ca, în 

călătoria voastră prin viață, să nu favorizați pe niciunul dintre frații voștri. 

10 Fiți umili față de cei care se simt superiori, iar cel care se umilește în fața voastră pentru că se 

crede mai mic, să înțeleagă că nu este mai prejos decât voi. 

11 Pentru a înțelege puterea infinită a iubirii, este necesar să practicați învățătura Mea. Iubirea este 

puterea vindecătoare care transformă omul păcătos în ucenicul Meu. Iubirea este însăși esența vieții 

veșnice. 

12 Unii Mă întreabă: De ce este necesar să ne vorbești sub această formă pentru a ne ghida pe calea 

dezvoltării spiritului? - Adevărat vă spun: Acest cuvânt pe care îl auziți este cartea care conține 

înțelepciunea Mea. 

13 De ce am deschis această carte în fața voastră? - Pentru a dezvălui multe secrete omului; pentru a 

aduce lumină în întunericul ignoranței sale. 

14 În adevăr vă spun că oamenii de putere nu sunt capabili să facă totul, nici savanții nu știu totul, 

nici teologii nu Mă cunosc cu adevărat. 

15 De aceea am venit din nou ca Maestru al umanității, pentru a vă lumina mințile, astfel încât să 

puteți înțelege marile revelații, cu condiția să nu pretindeți că atingeți înălțimile înțelepciunii Mele, ci să 

intrați în sanctuarul Meu cu respect și umilință. Oricine intră pe această cale va fi condus de Mine, atât 

cât este voința Mea, și nu va experimenta niciodată suferința. 
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16 Ajungeți la fundul științei din acest timp - roadele ei sunt amare, căci oamenii au vrut să pătrundă 

fără teamă în misterele Mele și câți, atunci când au descoperit în cea mai mică parte minunile 

universului, s-au îndoit de existența unei Omnipotențe care a creat totul. Ei sunt cei care cred doar în 

ceea ce văd și în ceea ce apucă cu mâna; dar tot ceea ce este dincolo de înțelegerea lor este negat de ei. 

17 Cunoașterea care este dincolo de intelectul și materialismul vostru este cea pe care vă învăț 

pentru ca voi să puteți atinge perfecțiunea spirituală. 

18 Pregătește-te, umanitate, pentru a te elibera de fructele amare pe care ți le pregătește știința. 

Întotdeauna am venit să vă dezvălui secretul adevăratei vieți. 

19 În cea de-a doua eră, mari mulțimi M-au ascultat, mii de bolnavi au fost vindecați prin simpla Mea 

atingere sau prin auzul Cuvântului Meu mângâietor, sau când privirea Mea iubitoare s-a oprit asupra lor. 

Mulți dintre ei M-au iubit și M-au recunoscut, deși nu toți M-au urmat, pentru că doar doisprezece M-au 

însoțit până la sfârșit. Numele lor sunt nemuritoare prin exemplul de perfecțiune, virtute și sacrificiu pe 

care vi l-au lăsat. Dar ei nu erau perfecți când i-am chemat; dacă ar fi fost, nu i-aș fi chemat să îi învăț. 

20 Printre voi găsesc la fel de puțini drepți sau desăvârșiți; dar voi veți putea să vă schimbați și să 

faceți fapte mari prin învățătura Mea. Greu este sufletul umanității, dar eu vă voi lumina calea, astfel 

încât să puteți avansa. 

21 În Epoca a II-a, când apostolii Mei erau împrăștiați în toată lumea, Petru a avut momente de 

pusilinitate în fața persecuțiilor, a cruzimii și a durității oamenilor, iar când a vrut să fugă din Roma 

pentru a-și salva viața, a văzut figura lui Iisus, purtând crucea pe umeri, îndreptându-se spre orașul 

păgân. Petru l-a întrebat pe Stăpânul său: "Unde te duci, Doamne?" La care Isus a răspuns: "Voi muri 

pentru voi din nou". Plângând, Petru s-a oferit Domnului Său să se întoarcă în sânul păcătoșilor pentru a-i 

salva, chiar cu prețul sângelui și al vieții Sale, pentru a muri ca și Stăpânul Său. 

22 De aceea vă spun: Nu așteptați ca anul plecării mele, 1950, să vă surprindă nepregătiți și slabi, 

căci dacă vă veți apuca astfel să răspândiți învățătura mea, veți fi nevoiți să disperați. 

23 Atunci veți căuta Cuvântul Meu pentru a vă întări și nu-l veți găsi. Astăzi, așa cum încă vă învăț, 

veți începe să puneți în practică învățăturile Mele. Reînnoiește-te, fă un pas spre spiritualizare. Vă voi 

încuraja prin fapte și miracole și veți fi uimiți de marile revelații pe care vi le voi da din spirit în spirit. Îi voi 

uimi pe oamenii de știință legați de materie, făcându-le cunoscută existența spiritualului. Tot ceea ce ei 

au negat și totuși există va fi prevăzut de ei. Atunci se va trezi curiozitatea, ambiția de a cerceta lumea de 

dincolo, iar acesta va fi momentul în care mesagerii și discipolii Mei vor apărea pentru a vă explica tot 

ceea ce v-am dezvăluit și pentru a împiedica omenirea să formeze secte și teorii în jurul noilor Mele 

revelații. 

24 Astăzi este un moment pentru a asculta, pentru a reflecta. Dar dacă a sosit momentul de a merge 

la popoare și națiuni, iar unii dintre voi nu vor putea să o facă, nu vă îngrijorați, pentru că acolo unde 

locuiți veți putea face multe lucruri. Lăsați-le copiilor voștri sarcina de a duce Vestea Bună în locuri 

îndepărtate. Amintiți-vă că v-am spus că "cei dintâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei dintâi". 

25 Astăzi, mulțimile vin la învățătura mea; cei care suferă cel mai mult, cei care au tânjit și însetat 

după dreptate, cei care visează la o viață de pace, rămân pentru a continua să asculte Cuvântul meu. 

26 Printre acești săraci, needucați și simpli, îi caut puțin câte puțin pe cei prin care vă dau Cuvântul 

Meu. 

27 Maestrul Divin din toate timpurile se întoarce la voi pentru a se conecta cu umanitatea și, sub 

această formă, pentru a conduce spiritul spre o nouă zi. 

28 Pregătiți-vă mințile, astfel încât să puteți cerceta Cuvântul Meu în mod corect. V-am spus deja că 

spiritiștii vor fi cei care vor da o interpretare corectă învățăturilor pe care Domnul vostru vi le-a revelat în 

acest timp și în trecut. Cel care citește Cartea Mea și cercetează în sens spiritual va fi cel care se va 

apropia de adevăr. 

29 Pentru ca voi să reușiți să explicați această învățătură în mod veridic, va trebui să vă luptați între 

voi în prealabil și veți ajunge chiar să vă confundați uneori; dar oricine veghează și se roagă în mijlocul 

tulburărilor sale interioare și are încredere în Mine va simți cum liniștea și pacea intră în spiritul său. 
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30 Vânturile dezlănțuite vor face ca arborii să se lepede de fructele lor amorțite și de frunzele ofilite 

până când vor fi liberi de impurități. Nu știți că mâine, când nu veți mai auzi acest cuvânt, veți rămâne 

singuri pe cale, învățându-i pe frații voștri ceea ce ați învățat de la mine? Eu voi fi mereu în fiecare dintre 

voi, Maestrul va pregăti calea, iar discipolul își va îndeplini misiunea. 

31 Ți-am promis că voi aprinde lumina în oameni pentru ca toți să cunoască și să înțeleagă revelațiile 

învățăturii Mele, iar aceasta este epoca în care această promisiune s-a împlinit; aceasta este epoca la 

care omul nu știa să se aștepte, deoarece s-a rătăcit într-o viață de știință din care a format o lume nouă 

și în care spiritele tânjeau după întoarcerea Mea, deoarece știau că învățătura Mea era pentru ei 

libertatea lor, ascensiunea lor spirituală și că prin aceasta vor obține pacea. 

32 Unii au așteptat acest ceas trăind în "valea spirituală", alții au așteptat miracolul ca locuitori ai 

acestui pământ. Ferice de cei care, asemenea fecioarelor înțelepte din parabolă, au știut să aștepte cu o 

lampă aprinsă. 

33 Și în Era a doua, spiritele așteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia - unele din lumea materială, 

altele din lăcașurile spirituale, pentru că Hristos este poarta, cheia și calea, iar spiritele știu acest lucru. 

34 În Mine se află puterea de a trezi spiritul umanității și vă spun cu adevărat că Ora se apropie și nu 

va fi nimeni care să nu tremure la chemarea Mea. Unii se vor trezi din materialismul care îi adormise, alții 

din intoxicația de sânge și plăcere, alții din somnul ignoranței lor, a cărei noapte de întuneric și fanatism a 

fost foarte mare. 

35 În momentul în care lumina spirituală strălucește în umanitate, rugăciunile vor izbucni din spirite 

și ele îl vor întreba pe Domnul lor ce ar trebui să facă pentru a fi pe placul Lui și a se putea astfel apropia 

de prezența Sa. 

36 Cercetați Cuvântul Meu, ucenicilor, și veți găsi înțelepciunea în sensul ei spiritual, astfel încât 

spiritul vostru să se instruiască în doctrina iubirii Tatălui; căci spiritul vostru este cel căruia îi vorbesc, pe 

care îl instruiesc și îl pregătesc pentru o viață superioară. 

37 Știți deja că trupul este doar un instrument pentru spirit; dovada este că este muritor și perisabil; 

spiritul, în schimb, este destinat eternității. 

38 Cât de ignorantă față de învățăturile spirituale găsesc această umanitate, și asta pentru că li s-au 

prezentat Legea și Învățătura Mea doar ca o doctrină morală care le este de ajutor, și nu ca fiind calea 

care le conduce spiritul spre casa perfectă. 

39 Diversele religii au semănat în inimile oamenilor o falsă teamă de cunoașterea spirituală, care i-a 

făcut să fugă de revelațiile Mele și să se afunde tot mai mult în întunericul ignoranței, motivând că viața 

spirituală este un mister de nepătruns. 

40 Cei care susțin acest lucru mint. Toate revelațiile pe care Dumnezeu le-a dat omului de la 

începutul umanității i-au vorbit despre viața spirituală. Este adevărat că nu vă dădusem toată învățătura 

Mea, pentru că nu erați în stare să știți totul, ci doar atunci când ar fi venit timpul; dar ceea ce a fost 

revelat de Tatăl până acum este suficient pentru ca voi să aveți o cunoaștere completă a vieții spirituale. 

41 Iubiți oameni: numiți acest timp fericit, pentru că în el ați avut parte de vizitarea Domnului vostru 

și, dacă doriți să marcați acest mare eveniment cu o dată, luați ca dată anul 1866, în care Ilie v-a 

confirmat că se apropia ora prezenței Mele în mijlocul acestui popor. De atunci, mi-am ales discipolii 

pentru a mă urma cu fidelitate pe această cale. 

42 Vreți să Mă urmați, vreți să faceți parte dintre discipolii Mei? - Urmați-Mă cu blândețea și 

încrederea cu care M-au urmat Petru, Andrei, Iacov și Ioan, lăsându-i în urmă pe cei dragi, bărcile și 

plasele lor, pentru a deveni - așa cum le-am spus - pescari de oameni. 

43 Astăzi pregătesc un popor care să dea mărturie despre adevărul Meu. Prin cine Mă voi arăta în 

lume, dacă nu prin discipolii Mei? 

44 Vreau să te afunzi adânc în Cuvântul Meu înainte de a porni pe calea împlinirii. Pregătiți-vă, 

pentru că oamenii sunt puternici în convingerile lor. Dezvoltați-vă atât în gândire, cât și în cuvinte și 

lucrări; atunci nu veți avea de ce să vă temeți. 
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45 Da, poporul Meu, văd deja că încercați să puneți în practică învățăturile Mele, să trăiți în 

conformitate cu Legea Mea, să Îmi fiți plăcuți prin faptele voastre. Maestrul vă binecuvântează și vă 

încurajează să perseverați în reînnoire pentru a ajunge la spiritualizare. 

46 După încetarea Cuvântului Meu, veți face ceea ce au făcut apostolii Mei din a doua eră: s-au 

adunat pentru a se ruga și astfel au primit lumina divină care le-a călăuzit fiecare pas. Prin intermediul 

rugăciunii spirituale pe care v-am învățat-o, ei au intrat în comuniune cu Domnul lor, s-au încurajat în 

prezența Lui și au ajuns să înțeleagă care era voința Stăpânului lor. Acum veți înțelege de ce i-am folosit 

ca temelie a Bisericii Mele. - Știți că vreau să construiesc un nou templu. Cine va sta la temelia acestui 

sanctuar? - Îi voi alege pe cei puternici, pe cei credincioși în virtute, pe cei înțelegători și folositori, căci 

exemplul lor va fi demn de urmat. 

47 Cămara misterelor profunde ale Tatălui vostru este gata să se revarsă din moștenirea Sa 

părintească în mințile oamenilor. 

48 În națiunea voastră Mi-am îndeplinit promisiunea de a Mă întoarce la omenire, dar, de aceea, cei 

cărora li s-a acordat harul de a asculta învățăturile Mele nu trebuie să se simtă privilegiați față de restul 

omenirii, pentru că sensul spiritual al Cuvântului Meu va ajunge în timp util la toate inimile și le va spune: 

Fiți bineveniți, copiii Mei, care veniți neobosiți în prezența Mea pentru a asculta Cuvântul Meu. Voi 

sunteți discipolii aleși din marea mulțime care a venit la Mine, iar inima voastră plină de credință, crezând 

cu tărie în această manifestare, primește Cuvântul Meu și doctrinele Mele ca semințe de adevăr. 

49 Ați venit cu o povară de suferință și imperfecțiune, flămânzi și însetați de pace și tandrețe, iar 

Stăpânul nu a fost descurajat de privirea impurităților voastre de a vă așeza la masa Sa și de a pregăti cea 

mai bună masă pentru voi. I-ai povestit Tatălui întreaga ta viață și vicisitudinile drumului, arătându-i 

goliciunea spiritului tău, a cărui haină vânturile furtunoase au dus-o în zdrențe. Înduioșat, Tatăl te-a adus 

la fântâna unde ți-ai spălat petele. El v-a dat haine noi și curate și, în timp ce stăteați în jurul Lui, v-a dat 

primele lecții, care au fost pentru voi ca o sărutare, ca o mângâiere și ca o picătură de balsam vindecător. 

50 Astfel am început să formez în inima fiecărui discipol cartea Mea de înțelepciune și de iubire, pe 

care nu trebuie să o închideți niciodată, căci conținutul ei nu este numai al vostru. În paginile sale există 

putere pentru încercările voastre și lumină pentru a distruge ignoranța. 

51 Am venit la voi pentru că frații voștri care dețin cunoașterea au ascuns adevărul de omenire și și-

au umplut inimile de egoism. Eu nu vă vând dragostea Mea, nici cuvântul Meu, nici beneficiile Mele. 

Aștept doar ca voi să fiți pregătiți pentru a vă trimite în provincii și în sate pentru a le aduce fraților voștri 

Vestea cea Bună a Doctrinei Mele, pentru că peste tot în lume sunt oameni care așteaptă venirea Mea. 

Vreau să fiți suficient de puternici pentru a începe bătălia până în 1950, momentul în care voi înceta să 

mă mai comunic în această formă. 

52 Te-am îndepărtat de fanatism și idolatrie pentru a-ți umple inima cu esența învățăturii Mele, 

pentru ca tu să te ridici la Domnul tău și să-I oferi o închinare pură, spirituală și simplă. Vreau să-i învățați 

pe frații voștri așa cum v-am învățat eu pe voi. 

53 discipoli, fiți uniți atunci când forțele naturii se dezlănțuie. Atunci, de dragul faptelor voastre 

bune, al înălțării voastre, al credinței și al unității voastre, vă voi copleși cu minunile mele, care vor fi o 

mărturie pentru necredincioși că sunt cu voi. 

54 Dezvăluirile pe care le conține camera misterelor mele profunde și care sunt păstrate pentru tine 

sunt încă secrete, pentru că nu le-ai câștigat încă. 

55 Nu este departe ziua în care voi înceta să vă vorbesc în această formă; vreau ca până atunci să fiți 

pregătiți, astfel încât să nu existe nici un ucenic care să nu știe cum să se roage Domnului. 

56 Încercările vieții îți oțelesc spiritul; nu te răzvrăti împotriva lor, nici nu le blestema, căci mai târziu, 

când furtuna se va sfârși, vei plânge de durere pentru că M-ai jignit cu neîncrederea ta. Amintiți-vă că v-

am dat arme ca să știți cum să vă apărați; este vorba de rugăciune și de credință. 

57 Rugați-vă, și dacă furtuna care vă biciuiește casa va reuși să împingă ușa ei - vă spun cu adevărat, 

flacăra lămpii voastre, aparent slabă, nu se va stinge. 
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58 Când îi vezi pe cei pe care i-ai convertit îndepărtându-se de la calea cea dreaptă și aruncând cu 

dispreț pâinea pe care le-o oferiseși, inima ți se umple de durere și vii trist la Maestru pentru a-ți depune 

durerea alături de El. Dar Maestrul vă spune: Dacă ingratitudinea este cea care le îndreaptă pașii, nu vă 

temeți, lăsați-i să plece, vegheați și rugați-vă pentru ei; dar dacă v-au părăsit pentru că le-a lipsit grija și 

exemplul vostru, va trebui să răspundeți pentru asta în fața Mea. 

59 Dacă unii aruncă pâinea și pleacă, alții vor veni și vor aduna pâinea rămasă și împreună cu ei vor 

obține pacea și fericirea. Cei care pleacă se vor întoarce în căutarea "lucrătorilor" Mei, căci foamea și 

setea îi vor chinui în deșert. Voi, care nu ați fost trimiși să judecați greșelile fraților voștri, să îi primiți cu 

bunăvoință. Să vindeci pe cel care vine la tine bolnav și să hrănești pe cel care vine flămând. 

60 Dacă te judecă greșit atunci când le-ai acordat ajutorul tău, iartă-i. Eu voi fi cel care va judeca 

cauza lor. 

61 Trecutul vostru spiritual este un mister pentru voi; de aceea vă spun să vă acceptați încercările cu 

blândețe, pentru că vă aflați într-un timp de judecată și de ispășire spirituală. 

62 Vremurile în care ați venit în lume pentru a vă bucura de onoruri, plăceri și delicii sau pentru a 

acumula bogății s-au încheiat; astăzi trăiți în umilință pentru a vă purifica, pentru a vă înălța (spiritual) 

prin încercări și pentru a-l servi pe Stăpânul vostru, fiind de folos semenilor voștri. 

63 Scrie în inima ta o carte cu faptele tale bune, iar aceasta îți va da pace în această viață și fericire 

infinită în veșnicie. 

64 Dacă cineva acumulează bogății în schimbul Cuvântului Meu și al darurilor Mele, vă spun încă o 

dată, ca și în Epoca a doua: mai degrabă ar trece o cămilă prin urechea acului decât să intre cineva în 

împărăția cerurilor. Cât de meritoriu este să-i vezi alături de Mine pe cei care înainte se bucurau de 

recunoaștere pământească, de faimă și de confort și care astăzi îmi urmează pașii plini de blândețe și 

umilință. 

65 Printre voi sunt unii pe care i-am pus la încercare ca pe Iov. Căci nu este voia Mea ca spiritele să 

se afunde în lene; vreau ca ele să fie sârguincioase în calea vieții. 

66 Pentru fiecare dintre ei va veni un moment în care vocea Judecătorului îi va pune întrebări nu 

numai despre cuvântul pe care vi l-am lăsat ca Maestru, ci și despre ceea ce ați făcut în îndeplinirea 

sarcinii voastre. 

67 Dezvoltă-ți darurile spirituale ale văzului, intuiției și presimțirii, astfel încât să primești capacitatea 

de a recunoaște în simbol încercarea care te preocupă și să o poți învinge cu rugăciunea ta. 

68 Lasă-te călăuzit de Cuvântul Meu, pentru că ești deja convins că ți-l dau pentru binele tău. 

69 Aceste învățături vi se par noi pentru că le-ați uitat, dar acum, în Era a Treia, vi le ofer din nou. Am 

pregătit pentru voi un mare câmp de lucru la care vă invit pentru ca voi să învățați să semănați semințele 

de veșnicie pe care vi le încredințez. 

70 Îi pregătesc pe noii mei discipoli pentru ca, prin credința și caritatea lor, să dobândească putere 

asupra bolilor trupului și spiritului și asupra elementelor creației. 

71 Înțelegeți că nu mai este oportun să trăiți în ignoranță; astăzi trăiți în epoca luminii, a marilor 

revelații pe care învățăturile mele vi le oferă. Îți poți imagina ce înțelepciune ai fi dobândit dacă, încă de 

la început, ai fi aplicat practic învățăturile Mele în îndeplinirea Legii Mele? Dar voi v-ați lăsat pradă 

plăcerilor lumii și astfel v-ați oprit pe calea dezvoltării voastre spirituale. De aceea, astăzi, când am venit 

cu noua mea lecție, ea pare ciudată, de neînțeles și în afara modului vostru de viață. Dar doar reflectând 

la una dintre învățăturile Mele va fi suficient pentru a recunoaște adevărul Cuvântului Meu. Atunci veți 

vedea că ceea ce este ciudat nu este învățătura Mea, ci modul vostru de a trăi în afara Legii Mele. 

72 Veniți pe câmpul Meu de lucru; amintiți-vă de învățătura Mea pe care ați uitat-o, eradicați toate 

semințele rele, apoi vă voi arăta învățătura pe care nu ați recunoscut-o până astăzi. În acest fel, vă voi 

face să scăpați de stagnare, de fanatism, pentru a vă permite să intrați într-o viață adevărată, cea pe care 

ar fi trebuit să o trăiți de la începutul creației voastre. 
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73 Vedeți cât de simplu este acest cuvânt care înflorește pe buzele mijlocitorilor cuvântului? Vă spun 

cu adevărat că, în simplitatea sa, va aduce lumină oamenilor, astfel încât aceștia să înțeleagă revelațiile 

Mele, pe care nu au putut să le înțeleagă cu ajutorul științei și al teologiei. 

74 Ucenicii buni, cei perseverenți, cei credincioși vor fi cei care vor înțelege această învățătură. Și ei 

vor fi umili; dar, în ciuda simplității lor, își vor uimi frații cu înțelepciunea interpretărilor lor. 

75 Poporul Meu nu va vorbi doar despre învățăturile Mele, ci, prin faptele lor, va învăța omenirea 

cum să îndeplinească și să respecte Legea Mea. Ei vor ști să dea fără egoism tot ceea ce au primit de la 

Domnul lor și își vor arăta zelul pentru adevărul și puritatea comorii care le-a fost încredințată. 

76 Învățați pe frații voștri cu fapte bune și nobile. Amintiți-vă că și aici trebuie să vă purificați din ce 

în ce mai mult spiritul, pentru ca el să fie demn de a trece la o altă locuință pe calea sa de dezvoltare 

spirituală. 

77 Trageți din învățătura Mea puterea necesară pentru a înlătura treptat obstacolele pe care le 

întâlniți pe calea voastră. Știți deja că arma care învinge totul este dragostea. Mare va fi bucuria celui 

care va ieși victorios din această bătălie și, după ce a câștigat lupta, se va prezenta la Mine ca un soldat 

victorios. 

78 Amintiți-vă că eu sunt cel care v-am dat arma iubirii și că v-am învățat să luptați pentru a câștiga 

marile bătălii. Atunci ce să căutați pe alte căi, dacă Eu vă dau toate lucrurile pe calea adevărului? 

79 M-am făcut cunoscut prin mințile celor needucați, pentru ca ei să se împrospăteze cu 

interpretarea Cuvântului Meu. Am reușit să deschid ochii orbilor la lumina adevărului, pentru ca ei să se 

curețe de păcate atunci când se simt iubiți de Domnul lor. Nu vi s-a promis încă din Era a doua că va veni 

ziua în care orice ochi Mă va vedea? cel curat Mă va vedea și aceasta va fi răsplata lui; cel ce are pată în 

inima lui Mă va vedea și el și aceasta va fi mântuirea lui. Cel care își deschide ochii la Lumina Mea 

pătrunde Misterul și cunoaște motivul revelațiilor Mele. Acesta va umbla ferm în cunoașterea adevărului 

Meu în viitor. 

80 Interpretați corect instrucțiunile Mele, nu credeți că spiritul Meu se bucură când vede suferințele 

voastre de pe pământ sau că vă lipsesc de tot ceea ce vă este plăcut pentru a Mă desfăta cu ele. Am venit 

să vă fac să recunoașteți și să respectați legile mele, pentru că ele sunt demne de respectul și 

considerația voastră și pentru că respectarea lor vă va aduce fericirea și pacea veșnică. 

81 Prin Isus v-am învățat să dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și Cezarului ce este al 

Cezarului; dar pentru oamenii de astăzi există doar Cezarul și nu au nimic de oferit Domnului lor. Dacă ați 

da lumii măcar ceea ce este drept, suferințele voastre în ea ar fi mai mici; dar "Împăratul" a promulgat 

legi perverse, v-a făcut sclavii lui și vă ia viața fără să vă dea nimic în schimb. 

82 Vedeți cât de diferită este Legea Mea, care nu înrobește nici trupul, nici spiritul, vă convinge doar 

prin iubire și vă călăuzește cu bunătate; tot ceea ce vă dă gratuit, tot ceea ce vă răsplătește și tot ceea ce 

vă compensează pe parcursul călătoriei vieții. 

83 ucenici, înțelegeți și studiați învățăturile mele; voi forma cu voi un popor care va fi depozitarul 

înțelepciunii mele, căci totul va fi pregătit pentru voi pentru a îndeplini mari sarcini. Nu disperați la 

primul strigăt de alarmă, căutați să-l întâlniți pe cel care se numește dușmanul vostru și iertați-l, iubiți-l și 

instruiți-l cu învățăturile mele. 

84 Vreau ca voi să fiți atât de pregătiți pentru ziua plecării Mele. Știți cu toții că 1950 este data, 

indicată de Voința Mea, când încetez să Mă comunic prin intermediul minții purtătorului de voce și, 

întrucât Cuvântul Meu se împlinește întotdeauna, în acea zi această manifestare, care a marcat pentru 

voi începutul Erei a Treia, se va încheia. 

85 Nu încercați să schimbați această dată și nu încercați în niciun fel să mențineți manifestarea 

Cuvântului Meu în această formă sau în cea a lumii spirituale. Vă spun deja că cei care vor face acest 

lucru nu vor mai fi iluminați de lumina Maestrului. 

86 De ce să comiteți o astfel de profanare, din moment ce v-am anunțat și v-am promis că după 

acest timp vă veți uni cu Mine de la spirit la spirit, chiar dacă nu ați fost purtători de voce? 
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87 De asemenea, vă spun în acest moment că profeții acestui timp au datoria de a se echipa, 

deoarece au sarcina de a avertiza din timp marea mulțime asupra încercărilor care îi așteaptă. Le voi 

dezvălui profeții mari, ca să vă ajute să nu cădeți în ispită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 26  
1 Discipoli, după ce ați ascultat învățătura Mea și v-ați judecat trecutul în lumina Cuvântului Meu, 

ați spus în mod spiritual: "Nici o frunză din copac nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu". 

2 Gândiți astfel pentru că începeți să înțelegeți că încercările pe care le goliți treptat ca pe o cupă 

amară au fost ca niște pași care v-au adus treptat mai aproape de pomul vieții, unde Maestrul vă 

așteaptă pentru a vă da moștenirea. 

3 Când ați venit la manifestarea Cuvântului Meu, v-ați întrebat cu toții care este motivul revenirii 

Mele, iar la auzul salutului Meu care vă spune "Pacea Mea fie cu voi", cei care recunosc valoarea pe care 

o are pacea sunt plini de bucurie, în timp ce cei care se gândesc doar la dobândirea de bunuri materiale 

Mă întreabă cu dezamăgire în sinea lor dacă am venit doar pentru a vă oferi pacea. 

4 Cei care gândesc astfel nu Mă jignesc, căci lipsa lor de înțelegere provine din ignoranța lor, și 

tocmai acesta este întunericul pe care am venit să-l combat luminând spiritele cu lumina învățăturii Mele. 

5 Inimi, împietrite astăzi de patimile și vicisitudinile care v-au amărât viața: înțelegeți că veți obține 

pacea atunci când veți fi atins înălțarea spirituală. 

6 Pacea în spirit îți vorbește de lumină, de moralitate, de virtuți. Cine nu dorește să atingă această 

stare de înălțare spirituală, să nu viseze să se bucure de pacea Mea, căci el este încă prizonierul patimilor 

materiei și al falselor imagini de vis ale fericirii pe care lumea materială îl face să le creadă. 

7 Cel care, dezgustat de plăcerile materiale, păstrează vie în el o dorință fierbinte de pace, caută 

eliberarea spiritului său, dornic să atingă scopul pentru care a fost creat. 

8 Încă din zorii umanității, puțini au fost cei care au căutat pacea sau au rămas în ea după ce au 

obținut-o, pentru că omul o caută doar atunci când durerea l-a cucerit. De aceea vedeți cum, după 

fiecare dintre războaiele voastre inumane, fratricide și nedrepte, mii de oameni se ridică însetați de 

pacea pe care nu au apreciat-o înainte, pentru că nu au fost conștienți de valoarea acestui dar divin. 

9 Trebuie să înțelegeți că nu în cunoașterea oamenilor veți găsi pacea interioară, pentru că sursa 

din care provine aceasta este spirituală. Aurul, înțelepciunea omenească, știința, puterea oamenilor nu 

au fost suficiente pentru a obține acest har, pe care îl veți obține doar dacă veți face fapte bune și veți 

merge în viața voastră pe calea iubirii pe care Legea mea vi-o arată. 

10 Nu va fi nimic uimitor în faptul că oamenii pe care omenirea îi numește savanți - atunci când 

urmăresc revelațiile Mele și sunt în căutarea Păcii Mele - iau locul unor "copilași" pentru a studia primele 

lecții din Cartea Vieții. 

11 Nimeni nu cunoaște mai bine decât mine setea infinită care domnește în rândul umanității. 

Milostivirea mea intră în fiecare inimă ca o rază de speranță pentru a o face să simtă apropierea luptei 

prin care va atinge adevărata pace și eliberarea spiritului. 

12 Învățătura mea este chemarea trâmbiței cerești care a fost auzită de spiritele cărora le-a vestit că 

a sosit timpul judecății, al ispășirii și, de asemenea, al răscumpărării. 

13 Totul a fost prezis, dar ați preferat să așteptați ca evenimentele să se întâmple fără să vă pregătiți 

pentru a înfrunta bătălia și a vă câștiga libertatea. Ți-a lipsit credința, ascultarea față de legea Mea de 

iubire, iar astăzi plângi din cauza vinovăției tale. 

14 mulțimile care se adună pentru a asculta învățăturile Mele divine vi se par mari la număr; dar cât 

de mici sunt când le comparați cu frații voștri care sunt privați de Pacea Mea. 

15 În mulțimi am pus pacea mea; unii au știut să o păstreze, alții se lipsesc de ea de îndată ce nu mai 

ascultă cuvântul meu și revin la obiceiurile vieții cotidiene. Sunt cei care, întorcându-se în locul umil în 

care Mă fac cunoscut, Mă întreabă: "Doamne, de ce găsesc pacea doar când Te ascult sau doar în aceste 

locuri?". Dar eu le răspund: "Dacă ei și-au găsit pacea doar la ora când au auzit învățătura Mea, este 

pentru că doar în acel moment își purifică mintea de influența materiei și, lăsând în urmă pragul acestor 

săli de adunare, se întorc la viața lor plină de imperfecțiuni, egoism, pasiuni, resentimente și vicii, fără să 

pună în practică directivele învățăturii pe care au auzit-o. pentru că a auzi nu înseamnă a învăța, și numai 

cel care studiază învățătura Mea și o pune în practică va putea să se numească discipolul Meu cu 
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adevărat, pentru că va fi întotdeauna pregătit spiritual pentru a da fraților săi exemplul de a-și pune viața 

pe calea cea bună, în conformitate cu învățăturile Mele. 

16 În acest cuvânt de învățătură veți găsi conștientizarea responsabilității morale pe care v-ați 

asumat-o, primind în inima voastră darul păcii mele, pe care trebuie să îl împărțiți cu frații voștri. 

17 Înțelegeți și realizați cât de des v-am spus: Bine ați venit în umilul loc de adunare care a devenit o 

casă de pace și rugăciune unde Mă fac cunoscut ca Maestru. 

18 Prin Cuvântul Meu ați înțeles sarcina voastră și datoria de ispășire care apasă asupra spiritului 

vostru. Astăzi vă dați seama că, pentru a veni la Mine, este necesar să atingeți puritatea care vă face 

vrednici să intrați în împărăția celor drepți, care este țara promisă spiritului vostru. 

19 Nu toți cei care Mă ascultă sunt cu Mine, căci gândurile unora sunt îndepărtate. Pe de altă parte, 

există unii care sunt fizic îndepărtați și prezenți în spirit. 

20 Așa cum voi bateți la ușile mele, și eu am venit la ușile voastre, nu pentru a vă cere nimic, ci 

pentru a vă da ceea ce aveți nevoie. 

21 Eu dau lumină spiritului tău, căci văd că nu mai dorește să rămână în întuneric; dorește să se 

ridice deasupra ignoranței și a patimilor materiei, dorește să-l privească și să-l înțeleagă pe Tatăl și să 

cunoască scopul propriei sale existențe. 

22 Treziți-vă, deveniți conștienți de timpul în care trăiți, astfel încât, atunci când va veni timpul ca 

oamenii să se pregătească să profaneze și să șteargă orice cult religios al inimii umane, nu vor avea nimic 

de îndepărtat de la voi, pentru că sanctuarul vostru și cultul vostru pentru Dumnezeu vor fi spirituale. 

Atunci spiritul vostru va putea să se conecteze direct cu Divinitatea Mea; aceasta va fi eliberarea sa. 

23 Trăiți într-o lume care a fost transformată de știința umană; aceasta este epoca ei, timpul 

domniei ei. 

24 Oamenii au ridicat un nou Babel, un nou turn al mândriei și al vanității. De la înălțimea ei, ei îmi 

sfidează puterea și îi umilesc pe cei slabi. Adevărat vă spun că în felul acesta nu va veni omul la Mine. Nu 

pentru că neg știința - la urma urmei, este o lumină pe care Eu, Creatorul, am pus-o în mintea umană ─ ci 

din cauza folosirii rele pe care oamenii au făcut-o. Ți-am încredințat știința ca pe un copac, pe care 

trebuia să-l îngrijești cu dragoste, respect și zel, pentru ca din el să iasă fructe de cel mai bun gust, cele 

care dau viață. Credeți că ați avut grijă de acest copac? - Dă-ți seama că roadele sale au fost distructive și 

dureroase, că în loc să dea viață au semănat moarte. Cât de rătăcită este știința umană, care ar trebui să 

fie în slujba omului! Totuși, Eu o binecuvântez, pentru că este lucrarea copiilor Mei. 

25 Materialismul a încolțit omenirea. Numele meu a fost șters din multe inimi, oamenii uită să se 

roage, care este forma spirituală de a vorbi cu Dumnezeu. Învățătura Mea și exemplul Meu prin Isus au 

fost uitate, iar cei care încearcă să rămână constanți în învățătura Mea și să împlinească Legea Mea o fac 

prin intermediul unor culte idolatre și Mă caută prin figuri și imagini create de om. Este acesta modul în 

care Legea Mea trebuie să fie împlinită? 

26 Mulți au făcut din natură zeul lor, divinizând-o ca sursă creatoare a tot ceea ce există. Dar, cu 

adevărat vă spun, această natură din pântecele căreia au ieșit toate ființele, forțele materiale și puterile 

naturale care vă înconjoară, nu este Creatorul; ea a fost planificată și modelată dinainte de Creatorul 

divin. Ea nu este nici cauza, nici motivul vieții. Eu singur, Domnul vostru, sunt începutul și sfârșitul, Alfa și 

Omega. 

27 Umbra copacului științei umane a învăluit omenirea, majoritatea fructelor sale au otrăvit-o, și se 

apropie timpul când secera dreptății va tăia orice ramură necurată și orice fruct rău. 

28 Când omul era nevinovat, starea sa de puritate îl făcea vrednic de harul Domnului. El nu avea 

nevoie de știință pentru a găsi mijloacele de viață, nu avea nevoie ca ochii sau inteligența să se 

străduiască să pătrundă în misterele creației pentru a găsi lumina care să-i lumineze calea vieții sale 

pământești. 

29 Ca o mamă iubitoare, natura și-a apropiat sânul de buzele copilului pentru a-l hrăni; dar copilul a 

crescut și, sedus de frumusețea exterioară a fructului pomului vieții, a întins mâna, l-a rupt și l-a gustat, 

trezindu-i în inimă și în toată ființa sa nevoia și dorința de cunoaștere. Era inocenței a trecut și a început o 
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nouă etapă pentru om, cea a științei, în care spiritul a cerut să cunoască viața umană și secretele ei. 

Acolo a început lupta, experiența, desfășurarea, dezvoltarea, dezvoltarea, ispășirea. 

30 Copilul, a cărui fericire era în întregime îndreptată spre a simți mângâierea mamei, a devenit un 

tânăr care, uimit de măreția vieții, care era un mister pentru el, a pornit la drum plin de curiozitate și 

neliniște, însetat de cunoaștere. Cine, în afară de Mine, l-a făcut pe om să simtă acest ideal de 

cunoaștere și cunoaștere? Totul a fost prevăzut și pregătit de Mine pentru a ghida pașii omului pe 

pământ, motiv pentru care la fiecare pas a avut parte de o surpriză și de un nou miracol. Nu exista niciun 

obstacol, nicio dificultate sau chin pentru care să nu găsească o soluție. Dacă omul a avut parte de 

trezirea sa la lume, în spiritul său a apărut, din neliniștea și presimțirea sa, și dorința profundă de a 

înțelege și de a contempla viața care este dincolo de creația materială, dincolo de materie și de știință. 

31 Astfel, cultul spiritual al lui Dumnezeu a luat ființă pentru ca spiritul să se hrănească prin el și să 

atingă o cunoaștere înaltă și să trăiască în conformitate cu știința inspirată de legea mea de iubire. 

32 Nu toți oamenii M-au înțeles în Infinit, în ceea ce este spiritual și invizibil; de aceea, în timp ce, 

încă de la începuturile umanității, unii M-au căutat dincolo de toate lucrurile materiale, alții au făcut-o 

prin intermediul unor culte exterioare. Aceștia sunt cei care M-au căutat în stele, în forțele naturii și în 

creaturi, până când au ajuns să înțeleagă că Cel care a format tot ceea ce venerau se afla în Infinit și că El 

era cel căruia trebuiau să I se închine. 

33 De-a lungul timpului, omenirea a evoluat în credințele sale și în cunoașterea spiritului, 

desăvârșindu-și cultul față de Dumnezeu, luminată de inspirațiile divine. Cu toate acestea, chiar și în 

prezent, mulți dintre copiii mei Mă simt doar prin intermediul unor construcții ale creației, ritualuri, 

imagini și simboluri. Și asta pentru că spiritul, încă distras de tradiții, se mulțumește cu puținul pe care îl 

obține cu mica sa înălțare. Dar, având în vedere misterele, a venit pentru el ceasul necazului, iar el suferă 

greutăți și trece prin încercări cum nu mai întâlnise niciodată în calea sa. Atunci se va trezi și va porni să 

cerceteze, să investigheze, așa cum a făcut atunci când a vrut să afle motivul vieții pe pământ. 

34 La ce tânjești cel mai mult în aceste momente de pe pământ? - Pace, sănătate și adevăr. Adevărat 

vă spun că aceste daruri nu vă vor fi oferite de știința voastră așa cum ați aplicat-o. 

35 Cercetătorii pun întrebări naturii, iar ea le răspunde la fiecare întrebare; dar în spatele acestor 

întrebări nu se află întotdeauna intenții bune, dispoziții bune sau caritate. Bărbații sunt imaturi și lipsiți 

de inteligență, care smulg din natură secretele ei și îi profanează ființa cea mai intimă, nu pentru a o 

onora, extrăgând din sursele ei materia primă pentru a-și face bine unii altora ca niște frați adevărați, ci 

pentru scopuri egoiste și uneori pernicioase. 

36 Toată creația le vorbește despre Mine, iar vocea lor este cea a iubirii; totuși, cât de puțini au știut 

să audă și să înțeleagă acest limbaj! 

37 Când te gândești că creația este un templu în care locuiesc eu, nu te temi că Isus va apărea acolo, 

va lua biciul și va alunga negustorii și pe toți cei care o profanează? 

38 O, popor iubit, pătrundeți și înțelegeți învățătura Mea, deschideți-vă mintea și lăsați lumina Mea 

să pătrundă în ea; această lumină va vorbi din faptele voastre, chiar dacă cuvântul vostru este stângaci. 

Îmi face plăcere că cuvântul tău este stângaci, căci spiritul tău va fi cel care va da mărturie despre Mine. 

39 Destinul fiecăruia dintre voi este diferit, dar scopul tuturor este același: să veniți la Dumnezeu. 

40 Unii dintre voi suferă și astfel își ispășesc greșelile comise în trecut împotriva Legii Mele; alții beau 

paharul suferinței din cauza răutății semenilor lor. Primii se purifică în încercările vieții; cei din urmă 

trebuie să golească aceeași cupă pe care au dat-o să bea semenilor lor. Dar adevărat vă spun că în una ca 

și în cealaltă se manifestă dreptatea iubitoare și desăvârșită a Domnului vostru. 

41 Iubiți-vă unii pe alții, împliniți legea Mea a iubirii, pentru ca lumina păcii și a armoniei să 

strălucească în Orient*, care se află în prezent în întuneric și în suferința războiului. Simțiți durerea 

oamenilor și vedeți cum caută un Mântuitor, ca oile rătăcite, când își cheamă plângând Păstorul. * Din 

Mexic, Estul este continentul european, unde, în momentul acestei învățături, se desfășura cel de-al doilea război 

mondial. 
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42 Câtă durere asuprește oamenii în această perioadă! De îndată ce se naște un copil, acesta începe 

deja să bea paharul suferinței din cauza celor din jur. Unii își pierd mama înainte de a simți prima 

mângâiere, alții devin surzi din cauza zgomotului războiului în loc să audă dulcele cântec de leagăn 

matern. 

43 Paradisul primilor oameni a fost transformat într-o vale de lacrimi, iar acum este doar o vale de 

sânge. De aceea, astăzi, de vreme ce am venit să împlinesc promisiunea făcută discipolilor mei, trezesc 

omenirea din somnul ei spiritual și îi dau învățătura mea de iubire pentru a o salva. Eu caut spiritele care 

sunt destinate să mărturisească manifestările Mele și Cuvântul Meu prin lucrările lor în acest timp. Când 

cei marcați de Mine se vor uni în jurul Legii Mele, pământul și stelele se vor cutremura și vor fi semne pe 

cer, căci atunci se va auzi glasul Domnului de la un capăt la altul al pământului, iar Spiritul Său divin, 

înconjurat de spiritele drepților, profeților și martirilor, va judeca lumea spirituală și materială. 

44 Atunci timpul Duhului Sfânt va ajunge la plinătatea sa. - Pentru ca tu să faci cunoscută această 

profeție fraților tăi, te rog: Când veți porni să vă îndepliniți sarcina de discipoli ai acestui timp? Când veți 

face posibil ca frații voștri să vă audă și să tremure în fața vocii propriei lor conștiințe? Când veți aduce 

acest cuvânt de lumină și iubire omenirii? 

45 Este voința mea ca voi să vă uniți astfel încât în fiecare adunare și în fiecare fraternitate "gustul 

fructului vostru" să fie uniform. De ce ar trebui să ofere "gusturi" diferite, din moment ce toate sunt 

ramuri ale aceleiași viță de vie? 

46 Învățați, acționați și ridicați-vă uniți pentru ca puterea voastră să fie respectată. Nu dați naștere 

unor false manifestări ale Divinității Mele în sânul unor secte sau religii, nu fiți cauza apariției unor falși 

profeți care iau prin surprindere mulțimile cu cuvântul lor. 

47 Luați aminte, clarvăzători! Dacă ai fost pus la încercare de Tatăl tău, dacă până și rudele tale te-au 

judecat greșit, nu te teme; amintește-ți că Isus a fost refuzat în patria sa și a trebuit să meargă în alte 

locuri pentru a găsi credință. "Nimeni nu este profet în țara sa", v-a spus El. 

48 Dacă ei s-au îndoit de darurile voastre, alte inimi vor ajunge să vă creadă în adevăr. Unii dintre voi 

vor merge în țări străine unde vor găsi mai multă încredere în mărturia lor decât în sânul acestui popor. 

49 Pentru a vă ajuta în sarcina voastră, Maestrul v-a dat instrucțiunile Sale și nu obosește niciodată 

să o facă, pentru că El este "Cuvântul" Tatălui. 

50 Iubiți ucenici, dați balsamul tămăduitor unui bolnav, faceți-o cu iubire, cu o adevărată echipare 

spirituală, ca să reușiți ca cel aflat în nevoie să experimenteze mângâierea divină. 

51 În unele ocazii v-am acordat că adevăratele minuni au avut loc fără ca pregătirea voastră să vă 

dea dreptul la ele; dar acum vă spun să nu neglijați pregătirea voastră, pentru că vă voi surprinde, vă voi 

avertiza prin faptul că nu vă voi acorda ceea ce sperați, pentru a vă face să înțelegeți că nu știți cum să vă 

pregătiți pentru a săvârși o adevărată operă de milostenie. 

52 Nu permiteți ca bolnavul să dobândească dreptul la binefacerile mele doar prin durerea lui; 

trebuie să uniți meritele lui cu cele ale carității voastre, atunci harul meu se va manifesta în amândoi. 

Oriunde te-ai afla, ar trebui să dobândești merite, astfel încât, de fiecare dată când vei mijloci pentru 

frații tăi, vei fi vrednic să-mi ceri ceea ce ai nevoie pentru binele aproapelui tău. 

53 Pregătiți-vă spiritual și fizic, pentru că nu știți când va trebui să faceți o lucrare de milostenie, și 

îmi va plăcea să vă fac purtători de balsam, de pace sau de ceea ce le lipsește cel mai mult fraților voștri. 

Înțelegeți frumusețea sarcinii pe care o îndepliniți prin ispășirea voastră, astfel încât să vă îmbrățișați 

crucea cu toată dragostea de care sunteți capabili. 

54 Aici, în lume, nu percepeți vocea conștiinței voastre la fel de clar cum o veți auzi când veți fi în 

spirit; de aceea neglijați adesea îndeplinirea sarcinii voastre. Dar nu uitați că același lucru vă așteaptă 

întotdeauna, oricât de îndepărtat ar fi momentul plecării voastre în lumea de dincolo, și că atunci când 

veți deschide ochii într-o lume nouă, doar lumina pe care ați obținut-o în lupta voastră va ajunge la voi, și 

veți poseda pacea la care v-ați câștigat un drept prin meritele pe care le-ați obținut. 

55 Știi cum, conform voinței Mele, vei ajunge la următoarea locuință unde te aștept? - Plină de pace, 

luminată de lumina înțelepciunii care va străluci în orice spirit curat; fără incertitudini, fără lacrimi. 
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56 Nimeni să nu creadă că - atunci când a venit în această lume - Lucrarea Mea l-a surprins dându-i o 

sarcină; nu, asta ar fi prea multă ignoranță atunci când cineva trăiește în lumină. Am venit doar pentru a 

vă face să recunoașteți ceea ce ați primit în spirit înainte de a fi trimiși pe pământ. 

57 Așadar, iubiți discipoli, dacă spiritul vostru a venit pentru asta pentru că așa v-am poruncit și 

fiecare dintre voi a dorit și a acceptat acest lucru, amintiți-vă că nu trebuie să vă întoarceți la Mine fără să 

vă fi îndeplinit misiunea pe care ați promis să o îndepliniți, pentru că altfel ar fi foarte dureros pentru 

spiritul vostru. 

58 Pătrundeți în Cuvântul Meu, nu permiteți nimănui și nimănui să vă împiedice să vă îndepliniți 

sarcina, să vă facă să renunțați la tot ceea ce li se cuvine ca răsplată celor care au fost soldați ai lui 

Dumnezeu, apostoli ai Adevărului Său în lume. 

59 Pentru a te ajuta în ispășirea ta, îți dau Cuvântul Meu, iar lumina lui te călăuzește spre 

perfecțiune. 

60 Ascultați-mă neobosit, învățați de la mine. Ascultați-l pe Ilie și luați exemplu din virtutea lui, 

pentru ca și voi să fiți, ca el, păstorii unui număr de spirite pe care voința mea vi le-a încredințat. 

61 Îi privesc pe toți cu iubire și vă spun că în acest timp am venit nu doar să vă mângâi și să vă dau 

pacea Mea, ci să vă instruiesc, să vă fac să înțelegeți că sunteți posesorii unor daruri spirituale cu care 

trebuie să ajutați omenirea în necazul ei, să o conduceți spre sfârșitul ispășirii sale. 

62 A venit vremea marilor încercări și spiritul este încă slab. Îl așteaptă mari dureri și convulsii și de 

aceea mă apropii ca o barcă de salvare pentru a-i primi pe copiii mei, ajutându-i să se dezvolte pe calea 

spirituală. 

63 Toate spiritele au meritat judecata Mea, chiar și cel al copiilor din brațele mamelor lor a simțit 

durere. 

64 Vă pregătesc, ucenicilor, să duceți învățătura mea de iubire și de pace la toate popoarele, pentru 

ca, prin împlinirea voastră, să-i salvați pe frații voștri. Apropiați-vă de cei mici și de cei mari. Deseori veți 

sta în fața oamenilor de știință, iar în fața lor trebuie să dați dovezi de spiritualitate. Câți se vor simți 

rușinați de conștientizarea inutilității cunoștințelor lor materiale și vor mărturisi că ceea ce știința nu a 

reușit să realizeze în vindecarea bolnavilor și în rezolvarea problemelor care îi chinuie pe oameni, 

dragostea și mila discipolilor Mei au realizat. 

65 Această națiune, puțin cunoscută în lume, va fi binecuvântată din belșug. Pământul ei va fi 

productiv și cuferele ei se vor deschide pentru a trimite hrană națiunilor devastate de război. Spiritul 

locuitorilor ei, animat de iubirea mea, va trimite gânduri de lumină celor nevoiași și, când va veni timpul 

proclamării, va aduce Cuvântul meu pentru a-i învia și vindeca pe cei care suferă. 

66 Mulți străini vor veni să vi se alăture în ideile voastre de pace și armonie. Spiritualizarea se va 

răspândi ca o sămânță binefăcătoare și adevărul pe care îl proclamă va deveni cunoscut. Atunci Fiul va ști 

cum să Mă iubească cu sinceritate, iar izvorul harului, din care izvorăște tot binele, se va revărsa asupra 

umanității. 

67 Vreau să vă îndepliniți misiunea în această perioadă de timp, iar când veți trece dincolo, să vă 

continuați munca spirituală. Învățați-i pe frații voștri că o singură lege plină de dreptate guvernează toate 

spiritele, că toate au un loc în creația Mea și că fiecare dintre ele este stimulată de Mine în împlinirea ei. 

Totul se supune unor legi divine imuabile. 

68 Dacă, în acest timp de încercări, omenirea vă judecă rău și vă învinovățește pentru războiul de 

idei, pentru distrugerea națiunilor și pentru absența păcii, nu disperați și nu vă lăsați distrași, perseverați 

în rugăciune și vigilență. Nu vă temeți de pedeapsă dacă veți împlini legea Mea. 

69 Înțelegeți că am permis izbucnirea războaielor pentru ca spiritul oamenilor să fie purificat. Fiecare 

națiune, instituție și casă va fi vizitată de justiția Mea pentru a descoperi gradul de progres în care se află. 

70 Lucrați așa cum v-am învățat; aduceți păcătoșii la înnoire morală; restaurați viețile (distruse), 

aduceți-i la Mine pe cei care au plecat. Atunci, când această perioadă se va încheia, va exista în toate 

spiritele lumina cunoașterii și a experienței, Doctrina Mea îi va ghida pe oameni și nu vor exista adulterări 

sau interpretări greșite în Legea Mea. 
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71 Dacă vă numesc uneori "copii", este pentru că sunteți încă mici în fața Divinității Mele și, în fața 

eternității, existența voastră se dovedește a fi foarte scurtă. Nu vezi uneori fericirea ta într-un lucru 

mărunt? Nu plângi tu uneori pentru ceva care nu ar trebui să fie cauza durerii tale? 

72 Adevărat vă spun că nu-l caut doar pe cel sărac și neînsemnat, ci și pe cel care s-a distins în lume, 

fie prin puterea sa, fie prin cunoștințele sale. Chemarea mea se îndreaptă către toți, pentru ca ei să 

ajungă la purificarea spiritului lor. 

73 Dacă M-am făcut simțit printre săraci în puținul pe care îl aveau pentru a-i pregăti și a-i stârni, îi 

voi supune la încercare pe cei care au acumulat bunuri materiale, pentru ca ei să asculte chemarea Mea. 

Îl voi lua din această lume pe cel care este surd la glasul Meu și îi voi arăta în valea spirituală lucrarea pe 

care nu a știut să o facă pe pământ. 

74 Fie ca această instrucțiune să vă servească drept lecție. Acumulează merite înainte de a pleca din 

această lume, lasă ca urmă a călătoriei vieții tale confortul, sănătatea și pacea; dacă nu o faci, mâine vei 

vărsa lacrimi. 

75 Inima ta trebuie să devină puternică pentru a rezista încercărilor care o așteaptă. V-am spus că 

veți suferi persecuții și calomnii, că veți fi învinuiți pentru confuzia religioasă care va apărea, dar eu voi 

veghea asupra voastră și vă voi ajuta să mergeți mai departe. 

76 Îndepărtați din inimile voastre dezgustul pe care îl puteți simți față de cei care suferă de boli pe 

care voi le numiți dezgustătoare; și luptați împotriva repulsiei pe care o puteți simți în fața unui ucigaș de 

oameni sau a cuiva care și-a pierdut mințile în vicii. Întindeți-le mâna, transmiteți-le cuvinte sincere. 

Rugați-vă pentru ei. Numai eu știu ce se ascunde în fiecare dintre aceste existențe. Numai eu cunosc 

cauzele căderii lor. 

77 Numai Eu pot ierta și achita pe cei care sunt persecutați și condamnați de jurisdicția umană. 

78 Îți întăresc spiritul cu Cuvântul Meu, pentru că sunt multe lucruri pe care încă le mai ai de 

experimentat și de simțit în inima ta. 

79 Voi face ca sentimentele voastre, care au devenit apatice din cauza materialismului vostru, să 

devină din nou sensibile. Ieri nu ați simțit durerea altora, dar în curând ochii voștri vor vărsa multe lacrimi 

din cauza suferinței semenilor voștri. 

80 Câmpurile sunt bogate, iar muncitorii sunt puțini. Fii tu printre lucrătorii care învață să semene 

această sămânță binecuvântată! Fă-o acum, cât timp trăiești pe pământ, ca să poți intra cu merite în 

lumea de dincolo. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 27  
1 Iubiți ucenici, vă deschid ochii la lumina învățăturii mele, ca să puteți deosebi adevărul de 

înșelăciune. Lumina conștiinței, sensibilitatea și intuiția pe care o posedați vă vor arăta calea cea bună și 

vă vor dezvălui roadele bune. 

2 Din adevărata cunoaștere a învățăturii Mele se va naște în voi smerenia, pentru că vă veți simți 

atât de mici în raport cu Creatorul vostru și totuși atât de gratificați și înzestrați de El, încât nu veți 

îndrăzni să vă ridicați privirea spre Tatăl atunci când veți simți că El este necurat. 

3 Vanitatea a prins rădăcini în cei care, crezând că au ajuns la cunoașterea deplină a adevărului, s-

au crezut învățați, puternici, infailibili, mari și nelimitați, fără să-și dea seama că s-au înșelat adesea. 

4 Nu vreau ca în acest popor, care abia începe să se formeze în lumina acestor învățături, să apară 

mâine oameni care - confuzi de vanitatea lor - să trâmbițeze că sunt reîncarnarea lui Hristos sau că sunt 

noii Mesia. 

5 Cei care vor comite astfel de acte vor fi cei care cred că au ajuns să înțeleagă tot adevărul Meu, 

dar în realitate merg departe de calea marcată de Hristos, care este cea a smereniei. 

6 Studiați viața lui Isus pe pământ și veți găsi o învățătură profundă și de neuitat despre smerenie. 

7 Isus știa cine era, de unde venea și ce venise să facă; cu toate acestea, nu a ieșit niciodată în piețe 

sau pe străzi pentru a proclama cu mândrie că este Fiul lui Dumnezeu, Mesia sau Răscumpărătorul, ci, 

prin faptele Sale, a dat mărturie perfectă despre învățătura Sa de iubire și milă. Prin faptele Sale a făcut 

cunoscut cine era, iar când din când în când cineva Îl întreba: "Ești Tu Hristosul?", Isus s-a limitat la a 

răspunde: "Tu ai spus-o". 

8 Adică, în timp ce oamenii o spuneau cu buzele lor, El a confirmat-o prin faptele Sale, față de care 

toate cuvintele nu aveau nicio valoare. 

9 Toate acestea trebuie să le aveți în vedere, oameni iubiți, pentru ca, odată ajunși în luptă, să nu 

permiteți ispitelor să vă doboare și nici inimii voastre să primească răsplata care se cuvine doar Duhului. 

10 Pentru a nu vă lăsa să cădeți pradă acestei slăbiciuni, voi avea grijă ca această formă de 

manifestare a mea către voi să ia sfârșit. Deși au existat cei care au știut să îndeplinească această sarcină 

cu adevărată umilință, există și cei care, în prezența mulțimilor, s-au luat în cele din urmă drept zei. Dar 

când vor vedea că nu mai posedă ceea ce au avut cândva, vor realiza că pentru a obține o unire continuă 

cu Tatăl, este necesar să aibă smerenie. 

11 Știți cu toții că am anunțat o zi în care această uniune va lua sfârșit; acel moment este 1950; dar 

veți vedea cum cei care au devenit vanitoși și exaltați de această manifestare nu se vor supune voinței 

Tatălui, crezând că atunci când vor pierde acest dar, vor reveni la viața lor normală - neobservați de 

mulțimi - și nu vor mai fi lăudați de oameni. 

12 Purtătorii de voce vor spune când se va apropia ceasul: "Cine va veni să ne asculte când oamenii 

vor ști că Maestrul nu mai vorbește prin gura noastră?". Și conducătorii vor spune: "Cine va veni la 

locurile noastre de rugăciune în ziua în care se va ști că cuvântul Domnului nu mai răsună prin gura 

aleșilor Săi?". Unora și altora le spun și acum: Dacă aceasta ar fi singura formă prin care m-aș putea face 

cunoscut spiritului lor, nu v-aș priva niciodată de ea; dar dacă o las să înceteze, este un semn că vă 

așteaptă ceva mai înalt și mai desăvârșit, ceva ce și voi cunoașteți: este unirea spirit cu spirit cu Tatăl 

vostru. 

13 Oameni buni, faceți o carte memorialistică a cuvintelor mele și păstrați conținutul ei în spiritul 

vostru, luminați de lumina conștiinței voastre, ca să nu profanați niciodată lucrarea mea. 

14 Dacă ați crezut în manifestarea Mea sub această formă, trebuie să credeți, de asemenea, că nu vă 

voi mai vorbi așa cum am făcut-o până acum; și dacă ați crezut în Prezența Mea în timp ce v-am învățat 

prin intermediul minții umane, folosind ființe needucate și imperfecte, cum puteți să nu credeți că puteți 

primi inspirația Mea divină de la spirit la spirit? 
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15 Multe v-am învățat deja, ucenicilor. Nu vă limitați doar la a Mă asculta, cercetați Cuvântul Meu cu 

dragoste, studiați-l în profunzime, acum că este momentul potrivit pentru a face acest lucru, și nu după 

ce ați căzut în ispită, pentru că atunci lupta voastră va fi mai dificilă. 

16 Studiați învățătura Mea pentru a o putea interpreta corect și pentru a înțelege, în lumina ei, 

sensul vieții și scopul încercărilor. 

17 Mulți dintre cei care contemplă forțele naturii dezlănțuite, inundațiile care își revarsă malurile, 

care devastează peisaje întregi în cursul lor furibund, iar oamenii sunt ocupați să se distrugă unii pe alții 

în războaie crude și fratricide, spun că mânia lui Dumnezeu este, de asemenea, cea care se dezlănțuie. 

18 Îi iert pe cei care interpretează dreptatea Mea în acest fel, dar ei vor înțelege totuși că toate 

suferințele și loviturile sorții pe care le îndură omenirea provin din neascultarea lor față de Legea Mea. 

19 Unii spun: "Doamne, dacă te rănim atât de mult cu imperfecțiunile noastre, dacă ele sunt cauza 

întregii noastre dureri, de ce nu ne distrugi în schimb? De ce ne ții în durere?" 

20 Celor care Mă întreabă astfel, le spun: Dacă nu v-aș iubi, v-aș face să dispăreți cu simpla rostire: 

"Se va face"; dar dacă continui să vă păstrez în ciuda greșelilor voastre, este o dovadă că vă așteaptă un 

destin înalt. 

21 Sfaturile Mele sunt perfecte și dragostea Mea pentru voi este infinită; prin urmare, 

imperfecțiunile voastre nu vor avea niciodată suficientă greutate pentru a schimba voința Celui 

Atotputernic. Pentru câteva momente vă veți abate de la calea pe care vă arată Legea Mea. Dar, în cele 

din urmă, în perfecțiunea dreptății Mele, veți găsi dragostea Mea. 

22 Oamenii au fost întotdeauna supuși la încercări în care, pe lângă purificarea spiritului lor, au 

dobândit lumina experienței care îi va ajuta în acest timp să înțeleagă învățăturile înțelepte, drepte și 

perfecte pe care ți le oferă viața. De aceea v-am spus că trebuie să luptați împotriva întunericului cu sabia 

voastră de lumină și, de asemenea, să rămâneți vigilenți și rugători pentru a nu cădea în ispită. 

23 Dacă vrei să ajungi mai mult la fondul cauzei încercărilor tale, amintește-ți că te afli în timpul 

ispășirii pentru toate fărădelegile tale din trecut. Dacă aveți deja credință în ceea ce vă prezint, o dulce 

mulțumire, o pace infinită va pătrunde în ființa voastră la gândul că sunt singurul care vă cunoaște 

trecutul și care îl poate judeca cu dragoste. 

24 Priviți la regii exilați în acest timp, la prinții fără speranță de domnie, la cei bogați în ruină și la cei 

puternici pe patul de suferință! Cine cunoaște ispășirea care se află în încercările la care sunt supuși? - Eu 

singur. Dar vreau să știți cu toții că, prin pocăință sinceră, fapte bune, prin reînnoire și spiritualizare, 

puteți scurta timpul de ispășire până când veți ajunge la eliberarea de durere și, astfel, la pace. 

25 Prin aceste învățături vă luminez învățăturile pe care le-ați primit din cele mai vechi timpuri, dar 

pe care oamenii vi le-au ascuns, împiedicând astfel omenirea să găsească calea mântuirii. 

26 Nu credeți, iubiți oameni, că dacă ați fost printre primii care au înțeles acest adevăr în acest timp, 

această conștientizare vă obligă pe voi, dintre toți oamenii, să aduceți lumina în teatrele de război și la 

popoarele fără pace? 

27 Cercetați Cuvântul Meu în acest sens, dar faceți-o întotdeauna cu scopul de a obține adevărul. 

28 Întărește-ți credința în Cuvântul Meu, astfel încât, în viitor, când vei auzi argumente împotriva 

acestei lucrări, să nu te clatini. 

29 Îmi spuneți: "Învățătorule, ce am putea auzi împotriva învățăturii Tale desăvârșite, care ar fi în 

stare să ne pună credința în pericol?". 

30 Așa gândiți voi astăzi, iubiți ucenici, pentru că nu cunoașteți încă furtunile și bătălia care se 

apropie. Acum veniți în pace să ascultați Cuvântul Meu, să vă reîmprospătați cu învățătura Mea, dar Eu 

vă pregătesc și vă fac vigilenți, ca nimeni să nu vă surprindă. - Printre voi sunt mulți nevinovați, mulți 

creduli, mulți nobili la minte, bărbați și femei fără răutate, care nu cunosc depravarea și trădarea de care 

sunt capabili oamenii. Dar dacă nu se pregătesc, vor deveni cu ușurință prada celor care se ridică 

împotriva acestei învățături, vor fi ca niște oi fără apărare în fața lupilor înfometați. 
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31 Este mai bine pentru voi să învățați prin Mine acum ceea ce veți auzi mâine. Pregătiți-vă pentru 

luptă cu lumina învățăturii Mele, astfel încât nimic nu vă va răni atunci când veți fi atacați și vor dori să vă 

descurajeze. 

32 Nu vă descurajați când vă vor spune că Cel care v-a vorbit în acest moment a fost ispititorul și că a 

fost profețit că și el va face minuni prin care el însuși îi va tulbura și confunda pe cei aleși. Vă spun cu 

adevărat că mulți dintre cei care vor judeca manifestarea Mea în acest fel se vor număra printre cei care 

sunt într-adevăr în slujba răului și a întunericului, chiar dacă buzele lor caută să se asigure că răspândesc 

întotdeauna adevărul. 

33 Nu uitați că pomul se cunoaște după roadele lui, iar eu vă spun: Rodul este acest Cuvânt care a 

devenit audibil prin mințile acestor purtători de cuvânt, bărbați și femei cu inimi simple. Prin roadele și 

prin progresul spiritual al celor care s-au bucurat de ele, omenirea va cunoaște pomul care sunt eu. 

34 Lucrarea spirituală trinitaromariană va începe să se răspândească și va provoca astfel o adevărată 

alarmă în rândul multora care, convinși că au studiat și au înțeles învățătura primită anterior de la Tatăl, 

au devenit vanitoși cu privire la cunoașterea filozofiilor și științelor lor, fără să realizeze dezvoltarea 

spirituală pe care a atins-o omenirea. Ei, trezindu-se din inerția lor spirituală, vor observa modul în care 

gândește și simte astăzi spiritul oamenilor, vor arunca vrăji împotriva a ceea ce vor numi "idei noi" și vor 

răspândi vestea că această mișcare a fost provocată de Antihrist. Atunci vor recurge la Scripturi, la 

profețiile și la Cuvântul Meu pe care vi l-am dat în Era a Doua pentru a încerca să lupte împotriva noii 

Mele manifestări, a noilor Mele învățături și a tot ceea ce v-am promis și îndeplinesc astăzi. 

35 Cuvântul Meu va ajunge pe buzele discipolilor Mei și prin intermediul scrierilor chiar și la cei care 

nu acceptă nimic din ceea ce este dincolo de material sau care este dincolo de cunoștințele și conceptele 

pe care le-au acceptat cândva, iar ei Mă vor numi un dumnezeu fals pentru că v-am adus acest cuvânt. 

Dar când vei auzi acest lucru, credința ta nu va naufragia - deși inima ta se va simți rănită - pentru că îți 

vei aminti cu o mișcare interioară că Maestrul tău ți-a anunțat deja acest lucru și te-a încurajat cu 

cuvântul Său să reziști la aceste încercări. Dar eu vă spun: deși pe drumul vostru veți întâlni înșelăciune, 

ipocrizie, superstiție, fanatism religios și idolatrie, nu trebuie să condamnați pe nimeni pentru greșelile 

sale. Învățați-i cu Cuvântul Meu și lăsați-mă pe Mine, care sunt singurul care vă poate judeca și care știe 

cine este falsul Dumnezeu, falsul Hristos, apostolul rău, fariseul ipocrit. 

36 Nu vă rămâne decât să interpretați instrucțiunile mele în modul cel mai pur, astfel încât sămânța 

divină să rodească în lucrările voastre și, prin natura ei, frații voștri să-L recunoască pe Cel care v-a dat-o. 

37 Inima acestui popor nu va fi stearpă; eu știu de ce l-am chemat și l-am adunat. Vor fi momente în 

care, chiar și în cadrul Lucrării Mele, mulți vor fi confuzi, dar în cele din urmă se vor salva din vârtejul de 

vânt și, plini de lumină, vor porni în căutarea căilor care duc spre alte ținuturi și vor aduce Învățătura Mea 

oamenilor altor națiuni, cu un mesaj divin de fraternitate spirituală și pace. Ei vor învăța că tot ceea ce 

este material are o limită, că oamenii au făcut o proastă utilizare a liberului arbitru și că astăzi pun un 

"până acum" la cursul vostru rapid și îmi îndeplinesc voința în voi; totuși, nu vin la voi în opoziție, ci 

pentru binele întregii umanități. 

38 Abordarea mea față de voi în acest moment nu este de a mă răzbuna pentru ceea ce umanitatea 

Mi-a făcut la Calvar; dovadă este faptul că de multe ori, după ce M-ați rănit, v-am dat Pacea Mea ca 

dovadă de iubire și iertare. 

39 Dacă prezența mea printre voi în acest moment coincide cu marile catastrofe și cu războaiele 

teribile care vă asaltează acum, nu-mi atribuiți acest pahar pe care îl beau oamenii. Suferințele sunt rodul 

păcatelor voastre, iar acestea nu au izvorât de la Mine. atunci când v-am anunțat că în timpul în care vă 

voi vorbi ca Duh Sfânt, durerea va face ravagii în rândul omenirii, nu v-am dictat judecata voastră, ci 

pentru că știam că atunci când vor veni aceste încercări, veți avea nevoie de Mine; v-am anunțat doar 

pentru că știam că veți avea nevoie de Mine; v-am anunțat doar pentru că știam că atunci când vor veni 

aceste încercări, veți avea nevoie de Mine V-am anunțat doar pentru ca voi să fiți vigilenți și rugători în 

așteptarea venirii Mele. 
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40 Sentința v-ați semnat-o voi înșivă cu mult timp în urmă, dar eu, pe care îl considerați Judecătorul 

vostru, sunt de fapt Apărătorul vostru care vă eliberează de povara voastră, îndrumându-vă cu iubire să 

luați calea cea bună pentru a putea atinge adevărata libertate, care este cea a spiritului. 

41 Plângeți, poporul Meu, pentru că simțiți în inima voastră penibilă dragostea Maestrului. Vi se 

spusese că nimeni care ar veni înaintea Tatălui cu o vină gravă în duhul său nu va obține iertarea și că va 

trebui să sufere damnarea veșnică. Dar cum de ai luat dreptatea Mea divină drept atât de monstruoasă? 

Nu ați observat cum am arătat în mod clar, prin Isus, că cele mai tandre cuvinte ale Mele și cele mai 

iubitoare priviri ale Mele erau pentru cei care au păcătuit cel mai mult? Cum aș putea proclama o 

doctrină în lume și să fac contrariul în veșnicie? 

42 Nu poate exista nici cea mai mică diferență între Hristos și Tatăl, pentru că amândoi sunt același 

Spirit, aceeași Iubire, aceeași Înțelepciune, care s-a făcut cunoscută umanității în trei faze. V-am spus deja 

în Era a doua: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl". 

43 Puri ați ieșit de la Mine și puri trebuie să vă întoarceți; dar timpul de ispășire va fi temporar, 

niciodată veșnic; scurt sau lung, asta depinde de voința pe care spiritul o folosește pentru a-și realiza 

răscumpărarea. 

44 Vă găsesc confuz pentru că ați luat la mână cărțile în care frații voștri au tipărit erorile lor, pe care 

le-ați luat mult timp drept adevărul pur. Dar se apropie zilele în care ființa umană va trebui chiar să-și 

corecteze convingerile, căci lumina timpului nou o va face să recunoască calea adevărului, pentru că va 

deveni lumină în această noapte în care se află viața sa spirituală. 

45 Vă trimit această învățătură pentru a vă instrui să pătrundeți din existența voastră umană în viața 

spirituală. 

46 Sunteți încă mai mult materie decât spirit și, de aceea, pentru o clipă vă îndoiți de adevărul 

acestui cuvânt și vă întrebați: "Este într-adevăr Maestrul cel care ne vorbește?". Atunci apare un "da" din 

partea spiritului, care luptă împotriva unui "nu" al materiei. 

47 Într-o formă limitată, mă fac cunoscut vouă pentru ca voi să ascultați Cuvântul meu, în care vă 

trimit gândurile mele divine care vă arată din nou calea ascensiunii voastre spirituale. 

48 Îl binecuvântez atât pe cel care crede în manifestarea Mea, cât și pe cel care se îndoiește. Eu nu 

fac favoruri, îi iubesc pe toți în mod egal. Eu Mă arăt lumii nu doar pentru unele inimi, ci pentru a lumina 

toate căile, pentru ca oamenii să se îndrepte spre scopul spiritualizării și să împlinească porunca divină 

care spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

49 Eu sunt semănătorul divin al iubirii și cunosc timpul de semănat și timpul de cules al roadei. Este 

scris că Dumnezeu va da lumii o nouă lumină atunci când oamenii vor fi în culmea corupției. 

50 Discipoli, este timpul să semănăm. Oamenii caută și cheamă la război; căutați inima omului 

pentru a semăna în ea pace și iubire. 

51 Când sunteți atacați, adăpostiți-vă în puritatea Doctrinei Mele. În timp ce oamenii vor triumfa 

luându-vă existența umană, eu voi triumfa dându-vă viața veșnică. 

52 Legiunile binelui sunt în acțiune, au pornit la luptă, dar îl salvează pe cel care piere. Aceasta este 

sarcina mea divină. Uiți că am fost numit Salvatorul omenirii? Ce este ciudat la ciobanul care își caută 

oile? Înainte ca tu să exiști, te iubeam deja, iar neascultarea ta a fost prevăzută, la fel ca și mântuirea ta. 

53 Când M-am revelat în Isus, El a spus că El este Regele vostru și că I-ați dat crucea drept tron. 

Acolo ți-am arătat toată puterea pe care o au iubirea, iertarea și blândețea. Așa cum am făcut să curgă 

Sângele Său, așa vă dau dragostea Mea fără limite. 

54 Credeți că nu sunt printre voi în acest moment de durere? Iată-mă, iată-mă! Ca un izvor de apă 

cristalină, am venit să potolesc setea spirituală care vă mistuie. Am venit să vă spun: este timpul să 

permiteți spiritului vostru să se dezvolte, pentru ca toate facultățile sale adormite să se trezească. Pentru 

asta vă inspir și vă explic spiritualizarea. 

55 Credința, gândirea și voința sunt puteri. Fiți mari și puternici prin intermediul acestor daruri și 

manifestați-le în toate faptele voastre, care ar trebui să fie întotdeauna bazate pe iubire. 

56 Acum știți ce sarcină mi-am stabilit. 
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57 Eu vă aștept în eternitate, dar trebuie să vă luptați pentru a veni la Mine. De aceea, vă luminez 

calea pentru ca voi să o urmați și să mergeți mereu înainte. 

58 Fiți puri în gândurile, cuvintele și faptele voastre și veți fi în calea Mea. Atunci veți ocupa în 

împărăția Tatălui locul pe care El l-a stabilit pentru voi. 

59 Controlează-ți pasiunile, renunță la plăcerile materiale și gândește-te la frații tăi. Vedeți cum 

sângele copiilor mei este vărsat în această lume, auziți plânsetele care vin din toate inimile suferinde. 

Sunt multe cuiburi în care păsările sunt moarte, mulți copii care suferă, multe mame care plâng și mulți 

copilași fără leagăn. 

60 Rugați-vă pentru ei, pentru ca sentimentul frățesc al unora și sentimentul matern al altora să fie 

ca un balsam de mângâiere care să pătrundă în inimile lor. 

61 Lasă urme de lumină pentru călătorul care vine după tine. Atunci îl vei simți pe Dumnezeu în 

inima ta și în adâncul ființei tale; acolo Tatăl își va găsi cel mai bun templu. Conștiința va fi ca vârful 

muntelui de pe care Mă fac cunoscut. Atunci omul va fi mai mult spirit decât materie și mai multă lumină 

decât umbră. 

62 Cum vă mângâie briza și soarele, așa să mângâiați voi, poporul Meu, pe aproapele vostru. Acesta 

este momentul în care abundă nevoiașii și cei aflați în dificultate. Înțelegeți că Cel care vă cere o favoare 

vă acordă harul de a fi de folos altora și de a lucra pentru mântuirea voastră. El vă oferă posibilitatea de a 

fi milostivi și, astfel, de a deveni asemenea Tatălui vostru. Căci omul s-a născut pentru a împrăștia 

sămânța binelui în lume. Înțelegeți, așadar, că oricine vă cere vă face o favoare. 

63 Cine spune că a făcut o favoare oferind ajutor minte, pentru că abia dacă și-a îndeplinit o 

obligație. 

64 Mă voi bucura de discipolii Mei când tonurile dulci și vibrante ale spiritismului vor răsuna din 

acordul lor armonios, pentru că toți cei care sunt echipați vor vorbi în limba inimii. Cei care nu s-au 

echipat nu vor fi pierduți, căci Eu sunt Cel care știe să aștepte până când roadele se vor coace; dar aceștia 

vor plânge pentru neascultarea lor când vor goli paharul amărăciunii. 

65 Eu sunt în toate, dar unii vor spune: "Nu te simt", alții vor spune: "Nu te văd", dar toți înțeleg că 

sunt în toate și în tot ce este creat. De ce încerci să vezi totul cu ochii și să atingi cu simțurile tale? 

Încercați să vedeți cu spiritul, cu mintea și cu inima. 

66 Atunci veți vedea necunoscutul și îi veți simți vibrația în întreaga voastră ființă. Când vei înțelege 

cât de mult te iubesc, nu vei mai spune că Dumnezeul tău te pedepsește. 

67 Adevărat vă spun că nu este mânie în Mine, căci este o slăbiciune omenească. Voi sunteți cei care 

aprindeți focul durerii, iar apoi Mă chemați să îl sting; dar dreptatea Mea este cea care se manifestă în 

voi. De aceea, trebuie să stingi focul urii și al patimilor pe care le-ai aprins cu apa virtuții, cu lacrimi și 

chiar cu sânge. 

68 În Era a doua v-am spus: "Păsările au cuiburi, vulpile au vizuini, dar Fiul lui Dumnezeu nu are unde 

să-Și pună capul". 

69 "Pace vă las vouă, pace vă dau vouă"; în ea veți găsi mângâiere și bucurie. Fii tu în iubirea Mea, 

așa cum Eu sunt în durerea ta! 

70 Înțelegeți că am intrat în inima voastră fără ca voi să simțiți venirea Mea. Pentru a-mi simți 

prezența trebuia să fii treaz, dar când te-am găsit, dormeai. De aceea, când v-am trezit, ați întrebat mirați 

cine a venit și vă vorbește în acest fel. 

71 Trebuie să vă atrag atenția că nu v-am surprins cu o vizită neprevăzută. Cu mult timp în urmă v-

am făcut cunoscute semnele care vor preceda manifestarea Mea ca Spirit Sfânt, dar văzând nu ați văzut 

nimic și auzind nu ați auzit nimic. 

72 Dacă studiați evenimentele care au mișcat lumea voastră în ultimul secol, ale căror date sunt 

scrise în cărțile voastre de istorie, veți vedea că, în realitate, tot ceea ce a fost prezis de Domnul s-a 

împlinit cu credincioșie. 
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73 Vă spun cu adevărat că, în timpul cât va continua proclamarea Mea, nu voi găsi credință, pentru 

că oamenii trebuie mai întâi să-și purifice inimile și mințile, astfel încât să poată înțelege Cuvântul Meu 

de jos în sus. 

74 Celor care ascultă învățăturile Mele zi de zi și care, deși primesc în mod constant dovezi ale 

adevărului Meu, încă se îndoiesc și Mă neagă, le spun că este necesar să studieze semnificația spirituală a 

învățăturilor Mele pentru a putea înțelege adevărul lor. La fel le-am vorbit și în timpul celui de-al doilea 

veac, când le-am spus: "Este necesar să mor, ca să fiu crezut, și să înviez a treia zi, pentru ca omenirea să 

fie convinsă că sunt Fiul lui Dumnezeu". 

75 Cei care sunt încă departe de spiritualizare ar dori să Mă vadă sub forma lui Iisus pentru a-mi 

spune: "Doamne, cred în Tine, pentru că Te-am văzut". Acestora le spun: Fericiți cei care au crezut fără să 

vadă, pentru că ei au dat dovadă că, datorită spiritualizării lor, M-au simțit în inimile lor. 

76 Înțelegi acum de ce omul a simțit nevoia să creeze imagini care să Mă reprezinte? - Din cauza 

lipsei sale de pregătire, pentru că nu este sensibil la manifestările spirituale. 

77 Dacă omul ar fi înțeles învățătura Mea, nu ar fi simțit nevoia de a descrie sau de a picta imagini în 

sens figurat pentru a îngenunchea apoi în fața lor. El va descoperi că nu există în lume o imagine mai 

perfectă a Domnului decât cea a omului ridicat spiritual. Apoi se va strădui să facă aceleași fapte ca și 

mine pentru a se apropia de Creatorul său. 

78 Apostolul Ioan a pătruns în cele spirituale; prin răpirea sa a simțit prezența Tatălui, la glasul său 

spiritual a simțit că leșină. Dar, deși văzuse figuri și forme în acele viziuni, el nu a înțeles că fiecare 

imagine era doar simbolul unui mare manual de înțelepciune și profeție, dar nu imaginea sau forma lui 

Dumnezeu. 

79 Omul a privit Mielul, Leul, Cartea, stelele, bătrânii, sfeșnicele și tot ceea ce a văzut privirea lui 

uimită erau doar figuri și forme care există pe pământ și care sunt cunoscute de om. Ele au fost folosite 

ca simboluri pentru a reprezenta învățături divine profunde, dar Divinitatea Mea în toată gloria ei nu 

poate fi văzută de nimeni, pentru că Eu sunt infinit, neavând nici început, nici sfârșit. 

80 Dacă cartea profețiilor lui Ioan a fost privită de unii ca un mister de nepătruns și de alții într-o 

interpretare eronată, aceasta se datorează faptului că omenirea nu a atins încă gradul de spiritualizare 

necesar pentru a înțelege ceea ce este prezentat acolo; și pot să vă mai spun că nu a fost înțeleasă nici 

măcar de profetul căruia i-a fost dată. 

81 Ioan a auzit și a văzut, iar când a auzit că i s-a poruncit să scrie, s-a supus imediat; dar a înțeles că 

acel mesaj era pentru oamenii care aveau să vină după el pentru o lungă perioadă de timp. 

82 Astăzi vă aflați în timpul care v-a fost profețit, iar această învățătură a Mea - ca lumină a unei noi 

ere - vă oferă capacitatea de a învăța să citiți acea carte care a fost închisă înțelegerii voastre atât de mult 

timp. Se apropie momentul în care veți reuși să descifrați tot ceea ce ați considerat atât de mult timp 

ascuns în spatele vălului de mister. 

83 Nu credeți cu adevărat că, dacă Ioan ar fi înțeles sensul revelației pe care a primit-o, v-ar fi 

explicat clar conținutul ei, în loc să vă lase moștenire o carte cu imagini și simboluri? Recunoașteți: Dacă 

ar fi explicat această revelație în deplină claritate - ce om din acea vreme ar fi fost capabil să o înțeleagă 

și, ca urmare, ar fi crezut în adevărul profeției? 

84 A fost voința Mea ca acea Carte să rămână sigilată și ca doar existența ei și o parte din conținutul 

ei să vă fie dezvăluite, pentru ca, atunci când va veni timpul prezent, să vă explic această dezvăluire. 

85 Treziți-vă, oameni buni, aduceți acest mesaj umanității, pentru ca ea să primească în spiritul său 

lumina Cuvântului Meu în Era a Treia. Uitați de nevoile voastre umane și strigați "Osana, Osana", pentru 

că, în sfârșit, evoluția voastră spirituală vă va permite să înțelegeți adevăratul sens al învățăturilor pe care 

vi le-am adus la cunoștință și a căror lumină vă va călăuzi spre o lume perfectă în eternitate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 28  
1 Discipoli, se apropie momentul în care frații voștri vor veni la voi cu dorința de a vă interoga și de 

a vă cere mărturia revelației pe care v-o dau în Era a Treia pentru a le ilumina mințile. Când se va 

întâmpla acest lucru, nu Mă negați ascunzându-vă! Dacă vă învăț cu atâta iubire în această etapă a 

manifestării Mele, este tocmai pentru a vă învăța să transmiteți învățăturile Mele ori de câte ori vi se 

cere. 

2 V-am permis să începeți să practicați învățătura Mea, cu scopul de a vă dezvolta darurile și 

abilitățile spirituale, astfel încât, atunci când va veni timpul să proclamați Cuvântul Meu printre oameni, 

buzele voastre nu se vor bâlbâi și mintea voastră nu va fi prea stângace pentru a proclama adevărul Meu. 

3 Sarcina voastră este de a trăi după exemplul Maestrului vostru divin pe calea sa pământească. Nu 

uitați: Ori de câte ori M-am arătat în case, am lăsat un mesaj de pace în toate, am vindecat bolnavii, am 

consolat pe cei triști cu puterea divină pe care o are iubirea. 

4 Niciodată nu M-am abținut să nu intru într-o casă pentru că nu M-au crezut în ea. Știam că, la 

plecarea din acel loc, inimile locuitorilor săi vor fi pline de o bucurie debordantă, pentru că, fără să știe, 

spiritul lor a privit în împărăția cerurilor prin învățătura mea. 

5 Uneori am căutat inimile, alteori ele M-au căutat pe Mine; dar în toate cazurile, dragostea Mea a 

fost pâinea vieții veșnice pe care le-am dat-o în esența Cuvântului Meu. 

6 În unele ocazii, când mă retrăgeam în singurătatea vreunei văi, nu rămâneam singur decât pentru 

câteva clipe, deoarece mulțimile, dornice să Mă asculte, se apropiau de Maestrul lor în căutarea 

bunătății infinite a privirii Sale. I-am primit și i-am copleșit pe acei bărbați, femei și copii cu tandrețea 

milei mele infinite, pentru că știam că în fiecare creatură există un spirit pe care venisem în lume să-l 

caut. Apoi le-am vorbit despre împărăția cerurilor, care este adevărata casă a spiritului, pentru ca ei să-și 

calmeze tulburările interioare cu ajutorul Cuvântului Meu și să se întărească cu speranța de a obține 

viața veșnică. 

Au fost ocazii în care, ascuns în mulțime, se afla cineva care intenționa să nege adevărul Meu strigând 

și afirmând că sunt un fals profet; dar cuvântul Meu l-a surprins înainte de a avea timp să-și deschidă 

buzele. Cu alte ocazii am permis unui blasfemiator să Mă insulte, pentru a dovedi în fața mulțimii că 

Maestrul nu a devenit nevolnic în fața insultelor, dându-le astfel un exemplu de umilință și iubire. 

7 Au fost unii care, rușinați de blândețea Mea, au plecat imediat, căindu-se că au jignit cu îndoielile 

lor pe Cel care a vestit adevărul prin faptele Sale. Dar, de îndată ce s-a ivit ocazia, au venit la Mine, M-au 

urmat pe cărări, plângând, mișcați de Cuvântul Meu, fără să îndrăznească măcar să Mi se adreseze 

pentru a-mi cere iertare pentru insultele pe care Mi le făcuseră anterior. I-am chemat, i-am mângâiat cu 

Cuvântul Meu și le-am acordat puțină milă. 

8 Aceleași drumuri pe care le veți parcurge acum, o, popor iubit, sunt drumuri pregătite de 

exemplele mele de iubire și care vă așteaptă acum pe voi, discipoli ai Duhului Sfânt, pentru ca prin 

Cuvântul meu și exemplul vostru să aduceți mântuirea omenirii. 

9 Nu uitați că plantele otrăvitoare și buruienile se distrug numai prin faptele de iubire și de milă pe 

care v-am învățat prin Isus. 

10 Veți găsi cărările pline de pietre și câmpurile acoperite de urzici. Dar spiritul tău, călăuzit de Ilie și 

întărit în credință, în dorința de a aduce balsamul iubirii celor suferinzi, va străluci cu lumina adevărului 

pe calea celor care trăiesc în întuneric. El nu va simți nici spinii de pe cale, nici durerea pe care i-ar putea-

o provoca îndoiala și lipsa de înțelegere. 

11 Mergeți pe această cale și cu cât mai mare va fi numărul inimilor pe care le veți înzestra cu o 

iubire debordantă, cu atât mai mare va fi intuiția voastră și cu atât mai profundă și mai constantă va fi 

credința voastră în lucrările pe care vi le voi dezvălui prin mijlocirea voastră. 

12 Dacă înainte de a vă începe misiunea, îndeplinirea ei vi se părea imposibilă sau dificilă, mai târziu 

vă va părea din ce în ce mai ușoară, ceea ce vă va permite să vă determinați progresul spiritual. 
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13 Acesta este momentul în care voi întrupa toate spiritele de pe pământ, cu care voi forma poporul 

meu mult iubit, pentru ca prin faptele lor de iubire și de milă să dea omenirii mărturia adevăratei 

cunoașteri a vieții spirituale. 

14 Voi, care ați fost marcați pentru a îndeplini această misiune și care aveți cunoașterea și 

certitudinea apartenenței la poporul Meu - bucurați-vă de această revelație, dar nu disperați în fața 

bătăliei care se apropie; pentru că vă spun cu adevărat, soldații care trebuie să lupte pentru adevăr nu 

trebuie să simtă nicio teamă de adversarii pe care umanitatea le-o opune. 

15 Pe voi toți cei care simțiți în spiritul vostru dorința de spiritualizare, de libertate și tânjiți să vă 

ridicați spre Mine pe calea iubirii, a milostivirii și a dreptății, pe voi vă declar ca făcând parte din poporul 

Meu și voi veți fi soldații adevărului. Dar pentru a realiza acest lucru, trebuie să veghezi, să te rogi și să 

lupți împotriva slăbiciunilor tale, astfel încât mărturia pe care o dai despre învățătura mea să fie 

adevărată. 

16 Vă mai spun că oricine dorește să facă parte din poporul meu va fi acceptat și iubit de acesta, 

dacă va mărturisi prin gândurile și faptele sale că idealul iubirii este lumina care îi luminează calea vieții. 

17 Pentru ca să înțelegeți mai bine învățătura Mea, ascultați-mă.  

Parabolă: 

18 Doi vagabonzi mergeau încet printr-un deșert imens, cu picioarele dureroase din cauza nisipului 

fierbinte. Se îndreptau spre un oraș îndepărtat și numai speranța de a ajunge la destinație îi înviora în 

călătoria lor dificilă, căci pâinea și apa se terminau treptat. Cel mai tânăr dintre cei doi a început să 

obosească și l-a rugat pe tovarășul său să continue călătoria singur, pentru că nu mai avea putere. 

19 Bătrânul rătăcitor a încercat să-i insufle un nou curaj tânărului, spunându-i că în curând ar putea 

găsi o oază unde își vor putea recăpăta forțele pierdute, dar acesta din urmă nu a prins curaj. Cel mai în 

vârstă nu avea de gând să-l lase în acea singurătate și, deși era și el obosit, l-a încărcat pe tovarășul obosit 

în spate și a continuat cu greu drumul. 

20 După ce tânărul s-a odihnit și s-a gândit la greutățile pe care i le provoca celui care îl purta pe 

umeri, s-a desprins de gâtul lui, l-a luat de mână și astfel și-au continuat drumul. 

21 O credință nemăsurată a animat inima bătrânului rătăcitor, dându-i puterea de a-și învinge 

oboseala. - Așa cum bănuise, la orizont a apărut oaza, la umbra căreia îi aștepta răcoarea unui izvor. În 

cele din urmă au ajuns la ea și au băut din apa revigorantă până când s-au săturat. Au căzut într-un somn 

liniștit, iar când s-au trezit au simțit că oboseala dispăruse, nu le era foame sau sete; simțeau pace în 

suflet și puterea de a ajunge în orașul pe care îl căutau. Nu prea doreau să părăsească acel loc, dar 

călătoria trebuia să continue. Și-au umplut vasele cu acea apă cristalină și pură și și-au reluat călătoria. 

22 Rătăcitorul bătrân, care fusese sprijinul tânărului, a spus: "Vom lua din apa pe care o purtăm doar 

cu moderație; este posibil să întâlnim pe drum niște pelerini care, copleșiți de epuizare, mor de sete sau 

bolnavi, și va fi necesar să le oferim ceea ce purtăm." Tânărul a obiectat, spunând că nu ar fi prudent să 

dea din ceea ce s-ar putea să nu le ajungă nici măcar pentru ei; că, în acest caz, ar putea să o vândă la 

orice preț ar dori, din moment ce i-a costat un efort atât de mare să obțină acel element prețios. 

23 Bătrânul nu a fost mulțumit de acest răspuns și i-a replicat că, dacă vor să fie liniștiți, vor trebui să 

împartă apa cu cei nevoiași. 

24 Cu sfială, tânărul a spus că preferă să consume singur apa din vasul său înainte de a o împărți cu 

oricine ar putea întâlni pe drum. - — 

25 Din nou premoniția bătrânului s-a adeverit, căci au văzut în fața lor o caravană de bărbați, femei 

și copii, pierduți în deșert, pe cale să piară. Bătrânul cel bun s-a apropiat în grabă de oameni și le-a dat 

ceva de băut. - Cei obosiți s-au simțit imediat întăriți, cei bolnavi au deschis ochii pentru a-i mulțumi 

călătorului, iar copiii au încetat să mai plângă de sete. Caravana s-a ridicat și și-a continuat călătoria. 

26 Pacea era în inima nobilului rătăcitor, în timp ce celălalt, văzându-și vasul gol, i-a spus cu 

îngrijorare tovarășului că ar trebui să se întoarcă și să meargă la izvor pentru a înlocui apa pe care o 

consumaseră. 
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27 "Nu trebuie să ne întoarcem", a spus bunul rătăcitor, "dacă avem credință, vom da peste noi oaze 

mai departe". Dar tânărul s-a îndoit, s-a temut și a preferat să se despartă pe loc de tovarășul său pentru 

a se întoarce în căutarea izvorului. Ei, care fuseseră camarazi de arme, s-au despărțit. În timp ce unul își 

continua drumul, plin de credință în țelul său, celălalt, gândindu-se că ar putea muri în deșert, alerga spre 

izvor cu obsesia morții în suflet. În cele din urmă a ajuns la izvor, gâfâind și epuizat. Dar, mulțumit, a băut 

pe săturate, a uitat de tovarășul pe care îl lăsase să plece singur, dar și de orașul la care renunțase, și a 

decis să trăiască în deșert de atunci încolo. 

28 Nu a trecut mult timp până când o caravană de bărbați și femei obosiți și însetați a trecut prin 

apropiere. Ei s-au apropiat cu nerăbdare să bea din apele acelui izvor. Dar, deodată, au văzut un om care 

le-a interzis să bea și să se odihnească dacă nu-i plătesc pentru aceste beneficii. Tânărul rătăcitor era cel 

care pusese stăpânire pe oază și se făcuse stăpânul deșertului. 

29 Acei oameni îl ascultau cu tristețe, căci erau săraci și nu puteau cumpăra acea comoară prețioasă 

care să le potolească setea. În cele din urmă, s-au despărțit de puținul pe care îl aveau la ei, au cumpărat 

puțină apă pentru a-și potoli setea disperată și și-au continuat drumul. 

30 Curând, acea persoană s-a schimbat din stăpân în rege, pentru că nu întotdeauna săracii treceau 

pe acolo; erau și oameni puternici care puteau da o avere pentru un pahar cu apă. 

31 Acest om nu-și mai amintea de orașul de dincolo de deșert și cu atât mai puțin de tovarășul 

frățesc care îl purtase pe umeri și îl salvase de la pieirea în acel pustiu. 

32 Într-o zi a văzut o caravană care se îndrepta cu bine spre marele oraș, dar a fost uimit să vadă acei 

bărbați, femei și copii mărșăluind cu putere și bucurie, cântând un cântec de laudă. Bărbatul nu înțelegea 

ce vedea, iar surpriza lui a fost și mai mare când a văzut că în fruntea caravanei mergea cel care îi fusese 

tovarăș de drum. 

33 Caravana s-a oprit în fața oazei, în timp ce cei doi bărbați stăteau față în față, privindu-se cu 

uimire. În cele din urmă, cel care locuia în oază l-a întrebat pe cel care îi fusese tovarăș: "Spune-mi, cum 

este posibil ca există oameni care traversează acest deșert fără să simtă sete sau oboseală?". Făcea acest 

lucru pentru că se gândea în sinea lui la ce se va întâmpla cu el din ziua în care nimeni nu va mai veni să-i 

ceară apă sau adăpost. 

34 Bunul călător i-a spus tovarășului său: "Am ajuns la Marele Oraș, dar nu singur; pe drum am 

întâlnit bolnavi, însetați, rătăciți, epuizați, și tuturor le-am dat un nou curaj cu credința care mă animă, și 

astfel, din oază în oază, am ajuns într-o zi la porțile Marelui Oraș. Acolo am fost chemat în fața stăpânului 

acelui tărâm, care, văzând că eu cunoșteam deșertul și că am compătimit călătorii, m-a însărcinat să mă 

întorc pentru a fi ghid și sfătuitor al călătorilor în dureroasa traversare (a deșertului); și aici mă vedeți 

conducând o altă caravană pe care trebuie să o duc în Marele Oraș. - Și tu? Ce cauți aici?", l-a întrebat pe 

cel care rămăsese în oază. - Acesta din urmă a rămas tăcut, rușinat. Atunci bunul călător i-a spus: "Știu că 

ți-ai însușit această oază, că îi vinzi apa și că ceri bani pentru umbră. Aceste bunuri nu vă aparțin, ele au 

fost puse în deșert de o putere divină, pentru ca cel care are nevoie de ele să se poată folosi de ele. 

Vedeți aceste mulțimi de oameni? Ei nu au nevoie de o oază, pentru că nu simt setea și nici nu obosesc. 

Este suficient să le transmit mesajul pe care Domnul Marii Cetăți îl transmite prin mijlocirea mea și ei 

pleacă, găsind la fiecare pas o nouă putere datorită scopului înalt pe care îl au: să ajungă în acel regat. 

35 Lasă izvorul celor însetați, ca să se odihnească în el, și potolește setea celor care suferă în deșert. 

Mândria și egoismul tău te-au orbit; dar la ce ți-a folosit să fii stăpânul acestei mici oaze, când trăiești în 

acest pustiu și te-ai privat de posibilitatea de a cunoaște Marele Oraș pe care l-am căutat împreună? Ai 

uitat deja acel obiectiv înalt pe care l-am avut împreună?". 

Când acel om l-a ascultat în tăcere pe cel care îi fusese un tovarăș credincios și dezinteresat, a izbucnit 
în lacrimi pentru că avea remușcări pentru aberațiile sale. Și-a smuls hainele false de sărbătoare și a 
căutat punctul de plecare, care era acolo unde începea deșertul, pentru a urma calea care îl va duce la 
Marele Oraș. Dar acum își urma drumul luminat de o nouă lumină, cea a credinței și a iubirii pentru 
semenii săi.  

(sfârșitul parabolei) 
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36 Eu sunt Domnul Marii Cetăți și Ilie este Bătrânul Parabolei Mele. El este "glasul celui care strigă în 

pustiu", el este cel care vi se face cunoscut din nou, în împlinirea revelației pe care v-am făcut-o la 

transfigurarea de pe muntele Tabor. 

37 El este cel care vă conduce în Era a Treia spre Marele Oraș, unde vă aștept pentru a vă oferi 

răsplata eternă a iubirii mele. 

38 Urmați-l pe Ilie, popor iubit, și totul se va schimba în viața voastră, în cultul vostru față de 

Dumnezeu și în idealurile voastre; totul se va transforma. 

39 Ai crezut că practica ta imperfectă a religiei va dura pentru totdeauna? - Nu, ucenicii mei; mâine, 

când spiritul vostru va vedea la orizont Marea Cetate, va spune ca și Domnul său: "Împărăția mea nu este 

din lumea aceasta". 

Pacea mea fie cu voi! 



 

 

Apendice - Note 
Nota 1 

În cursul învățăturilor întâlnim adesea expresia "frați". Aceasta nu se referă doar la reprezentanții 

masculini ai marii familii umane, ci și la cei feminini. Cuvântul "frate" înseamnă pur și simplu "vecin" - de 

ambele sexe - și în același timp denotă relația pe care oamenii ar trebui să o aibă unii cu alții: Frăția. Isus 

afirmă clar acest lucru în cuvântul său " . . . pentru că unul singur este Stăpânul vostru, Hristos, iar voi toți 

sunteți frați" (Matei 23,8). 

Nota 2 

Întâlnim cuvântul "ispășire" din nou și din nou în cursul acestor proclamații, acest termen străbate ca 

un fir roșu întreaga lucrare. Cititorul critic se poate întreba: Ispășirea - de ce și pentru ce? 

Dumnezeu a dat legea Sa omenirii, a explicat-o din nou și din nou prin mesagerii Săi, iar prin vocea Sa 

în conștiința noastră ne-o reamintește în mod constant. Respectarea Legii ar trebui să ne aducă pace, 

fericire, sănătate, muncă și pâine în viața noastră pământească. Pe de altă parte, încălcările Legii divine 

au consecințe grave. Și pe pământ nu există ființă umană care să nu fi păcătuit, adică să nu fi încălcat 

Legea lui Dumnezeu. De aceea îi vedem pe unii suferind fizic și psihic pentru că nu au ținut cont de legile 

divine înțelepte în drumul lor prin viață. Ceilalți golesc aceeași cupă amară pe care au dat-o de băut 

semenilor lor. Pentru că răul pe care îl provocăm sau intenționăm să-l provocăm cuiva se întoarce mai 

devreme sau mai târziu împotriva noastră într-o formă intensificată, deoarece trebuie să suferim și noi 

consecințele continue ale comportamentului nostru, pe care poetul Friedrich Schiller le-a caracterizat 

prin cuvintele: "Acesta este blestemul faptei rele, că ea trebuie să dea naștere la rău. 

Legea imuabilă a justiției perfecte a lui Dumnezeu este aceea de a culege ceea ce s-a semănat, fie că 

este vorba de bine sau de rău. Acest lucru este exprimat în cuvântul biblic fundamental: "Ce seamănă 

omul, aceea va secera". Teologia creștină nu a acordat acestei legi fundamentale, spirituale, de 

dezvoltare și educare a lui Dumnezeu, care corespunde legii cauzei și efectului, importanța pe care o 

merită și a îndepărtat-o din conștiința majorității creștinilor printr-o interpretare incompletă și 

unilaterală a morții sacrificiale a lui Iisus. Iar oamenii care au devenit conștienți de acest adevăr, în 

realitatea sa adesea foarte dură, prin propria lor experiență, adesea nu îl pot împăca cu ideea unui 

Dumnezeu și Tată iubitor. 

Dacă s-a spus că încălcarea Legii divine atrage în mod automat consecințe grave, trebuie spus că aceste 

consecințe grave - sau încercări - poartă în ele dragostea lui Dumnezeu, deoarece ele servesc la 

mântuirea veșnică a omului. Pentru că prin suferință omul începe să se gândească mai profund la el 

însuși și la viața sa. Uneori nu poate discerne semnificația unei vizite pentru că există un mister în 

trecutul minții sale pe care nu-l poate desluși. În multe cazuri, însă, Tatăl Ceresc îi permite omului să 

înțeleagă cauza încercării sale. Dacă el se supune voinței lui Dumnezeu, simte remușcări și îi cere iertare 

lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu i-o acordă. Cu toate acestea, omul trebuie să înțeleagă că acest 

lucru nu înlătură toate durerile și greutățile dintr-o singură lovitură. Căci dreptatea lui Dumnezeu nu-l 

poate scuti de consecințele fărădelegilor sale. Dar iertarea Lui îl încurajează, îl mângâie, îi dă speranță și îl 

întărește, astfel încât să poată suporta mai ușor încercarea. Dacă o suportă cu răbdare și încredere în 

Dumnezeu, este pe drumul spre ispășirea vinovăției sale. În acest fel, durerea devine un mare învățător 

în viața lui și, cu cât se transformă mai mult în interior și își modelează viața în conformitate cu voia lui 

Dumnezeu, cu atât mai ușoară va deveni în timp povara ispășirii pentru vina trecută și cu atât mai repede 

se va elibera din nou de ea. Încercările noastre personale sunt încorporate în vizitele mondiale care au 

venit peste noi și care vor veni din ce în ce mai mult. Atât în sfera personală, cât și în cea generală, este 

timpul judecății. Oriunde și oricum ne va lovi valul judecății - fie în legătură cu vizitele mondiale, fie cu 

încercările personale - principalul lucru este să fim pregătiți din interior. Nu trebuie să așteptăm până 

când moartea vine la noi, ci să ne lăsăm viața să fie ghidată cât mai curând posibil de poruncile divine și 

de lumina din conștiința noastră, astfel încât spiritul nostru să poată finaliza ispășirea infracțiunilor sale 

împotriva Legii divine aici pe pământ și - liber de povara imperfecțiunilor - să intre în împărăția veșnică. 
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În caz contrar, împovărat de greșelile și fărădelegile sale, va avea un drum dificil de parcurs în viața de 
apoi. 

Nota 3 

"După 1950" este o indicație temporală deschisă spre viitor fără limitări, care se întinde pe toată 

durata celei de-a doua jumătăți a secolului. - În plus, semnele și încercările divine sunt, de obicei, limitate 

în timp și spațiu, deoarece Dumnezeu nu dorește să aducă distrugerea, ci îmbunătățirea și salvarea 

omenirii. Prin urmare, catastrofele la nivel mondial sunt permise de Dumnezeu doar în ultimă instanță, 

pentru a aduce reînnoirea spirituală a 

umanitate. (Cf. U 9, 79-82 și U 11, 77-78) 
Nota 4 
În această ediție germană, versetele 14-23 nu au fost incluse, deoarece ele sunt o repetare a 

învățăturii 9, versetele 25-34. - Munca de compilare a învățăturilor s-a făcut pe foi volante și s-a 
întâmplat ca o foaie să fie tipărită de două ori. În cea de-a doua ediție spaniolă din 1966, versurile 
menționate au fost totuși incluse din nou, pentru a nu întrerupe numerotarea consecutivă. 

Nota 5 
La prima vedere, judecata poate părea nedreaptă și aspră; dar, la o reflecție mai profundă, 

descoperim că dreptatea lui Dumnezeu - oricât de dificilă ne-ar părea la început - poartă în ea o instrucție 

și o educație plină de iubire. 

Fariseii din vremea lui Iisus erau un partid din cadrul iudaismului care respectau cu strictețe 

respectarea literală a legii și mai ales a nenumăratelor reglementări, obiceiuri și rituri derivate din lege. 

Adorarea lor față de Dumnezeu se epuiza în această devoțiune față de Lege. Isus a respins această 

viziune eronată prin cuvintele și faptele Sale. În prezent, Hristos ne spune, de asemenea, că închinarea 

exterioară, cu ceremoniile și obiceiurile ei ecleziastice, este inutilă în fața Lui. Cei care se numesc pe ei 

înșiși slujitori ai lui Dumnezeu au uitat că Dumnezeu este Duh și că numai cei spirituali ajung la El; de 

aceea, pe primul loc trebuie să fie: Promovarea spiritului ca scânteie a spiritului divin în noi, 

spiritualizarea și legătura cu Dumnezeu de la spirit la spirit. Ei nu au fost capabili să deschidă ei înșiși ușa 

către lumea spirituală și, prin urmare, nu au proclamat primatul spiritului și necesitatea spiritualizării 

celor care le-au fost încredințați. 

Câteva cuvinte ale lui Hristos din învățăturile de față vor servi pentru o explicație suplimentară: U 3, 

89-90; U 15, 48-53; U18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Acest mesaj se adresează tuturor popoarelor. 
Pentru întreaga omenire, prin mijlocirea poporului meu, voi trimite o carte care va conține esența 

cuvântului meu și mărturia faptelor pe care le-am făcut printre voi. Este voința mea ca aceste pagini să 

conțină întreaga esență și adevărul Evangheliei mele și al Cuvântului meu de-a lungul celor trei veacuri. 

Citiți această carte, luați Cuvântul meu ca Pâine a Vieții Eterne și veți înțelege tot ceea ce a rămas 

obscur și misterios până acum, când veți comunica direct de la spirit la spirit cu Divinitatea mea. Această 

învățătură este ca o nouă zi care se ivește pentru omenire, care o va ilumina spre o mare trezire. 

Acesta este al treilea timp, timpul în care veți învăța să înțelegeți, să practicați și să trăiți Evanghelia 

mea. În Primul Timp, m-am așezat pe un munte și ți-am trimis Legea mea de acolo, sculptată în piatră. În 

al doilea timp, am coborât în vale pentru a trăi printre voi. În al treilea timp, fac din inimile voastre 

locuința mea, pentru a mă face cunoscut și a vă vorbi din adâncul inimii voastre. Când omenirea va 

recunoaște adevărul acestei învățături, dreptatea și înțelepciunea sa infinită, își va elibera inima de orice 

prejudecată și teamă. Legea Mea nu înrobește. Legea mea eliberează. 

Nu doar o dată, ci de multe ori și în diferite moduri, le-am indicat și le-am promis discipolilor mei că 

voi veni din nou, le-am prezis semnele care vor anunța venirea mea: Semnele din natură, evenimentele 

din umanitate, războaiele mondiale, păcatul la cel mai înalt nivel de dezvoltare. Dar, pentru ca lumea să 

nu se înșele așteptându-mă din nou ca om, i-am anunțat că Hristos va veni pe nori, simbolul dincolo, de 

unde emană raza mea, adică în spirit. Această promisiune a fost îndeplinită. Cuvântul Meu nu a venit să 

se reîncarneze în carne și oase. Această ucenicie s-a încheiat. Nu am nevoie de un trup pentru a locui 

printre voi. Cu toate acestea, mă aveți pe mine în toată plenitudinea ca Stăpân, ca Judecător, ca Medic. 

Prezentul este un moment decisiv în viața omenirii. Vedeți o luptă extraordinară în toate elementele 

și forțele. Este sfârșitul unei etape de dezvoltare umană. 

Evenimentele care zguduie zilnic popoarele pământului sunt voci ale judecății care vă cheamă la 

pocăință, rugăciune, reînnoire și purificare, dar acest timp de încercare se va prelungi până când 

încăpățânarea și spiritul contumacios al oamenilor se vor îndoi, până când vor renunța la aroganța și la 

impietatea lor. Omenirii i se acordă încă o scurtă perioadă de timp pentru a-și examina acțiunile, astfel 

încât să poată răspunde Judecătorului divin atunci când acesta îi va cere socoteală. Sfârșitul unei epoci și 

începutul uneia noi au provocat criza și haosul de care suferiți acum. Se apropie un timp de mare necaz 

pentru toți, căci nici puterea, nici banii, nici cunoștințele nu vor ajuta la evitarea severității justiției divine. 

Numai spiritualizarea va salva omenirea de la haos. Nu trebuie să sperați la nicio altă soluție. Dacă vă 

pregătiți bine, lumea va lua un nou curs. Atunci amenințarea războiului va fi îndepărtată și va veni pacea. 

Ah, iubită umanitate, dacă ați avea bunăvoință. O rugăciune, un gând, un cuvânt ar fi de ajuns pentru a 

împăca oameni, popoare și națiuni. Oamenii sunt încă copii, dar marea încercare care se apropie de ei le 

va permite să experimenteze atât de multe într-un timp scurt, încât vor trece rapid de la această copilărie 

la vârsta adultă. 

Această voce care vă cheamă este vocea Maestrului Divin. Acest cuvânt este de la Cel care a creat 

toate lucrurile. Esența acestei lucrări va deveni piatra de temelie pe care se vor sprijini toate ordinele în 

viitor. Cel care are puterea de a face toate lucrurile va transforma inima ta din piatră într-un sanctuar de 

iubire și înălțare și va aprinde lumina acolo unde era doar întuneric. 
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