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Notă cu privire la această problemă:  
 

Acest volum a fost prelucrat cu fidelitate pentru programul de traducere 

https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion, care traduce în 12 limbi.  

Până în prezent, următoarele volume au fost traduse cu ea: Stadiul: 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 în limba engleză: Volumele IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - celelalte 5 volume 

erau deja disponibile în limba engleză. 

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  

E-mail: a.m.hosta@web.de   
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Prefață  
De-a lungul timpului, Dumnezeu s-a făcut cunoscut omenirii, ne-a mângâiat prin Cuvântul Său, ne-a 

dat poruncile Sale și ne-a învățat despre creația Sa și despre existența noastră. 

Ori de câte ori oamenii din vremurile precreștine uitau aceste instrucțiuni divine, Dumnezeu le trimitea 

profeții săi pentru a le reaminti legile sale. 

După ce oamenii au creat mai mult de 600 de reguli umane pornind de la aceste zece porunci, 

Dumnezeu l-a trimis pe Isus, prin gura căruia s-a făcut cunoscut Hristos, Cuvântul divin, care a rezumat 

cele zece porunci într-o singură poruncă: "Iubește-l pe Dumnezeu mai presus de toate și pe aproapele tău 

ca pe tine însuți". 

Încă o dată, oamenii au uitat această recomandare simplă și răscumpărătoare a lui Dumnezeu. 

Războaiele crude și persecuțiile inumane din zilele noastre sunt dovada tristă a acestui lucru. 

Prin amestecarea adevărului divin cu dogme umane, prin accentuarea excesivă a ritualurilor și 

ceremoniilor exterioare și prin interpretări false, umane, ale Cuvântului divin pur, mulți oameni trăiesc 

astăzi într-un fel de sclavie spirituală. 

Prin urmare, a fost și este necesar ca Dumnezeu să se adreseze din nou omenirii astăzi cu cuvinte de 

iluminare și de avertizare. Acest lucru s-a întâmplat pe o perioadă de 66 de ani (1884-1950) în Mexic ─ în 

mai mult de o sută de locuri de întâlnire în același timp, unde oamenii de rând se întâlneau duminică de 

duminică pentru a asculta cuvintele înălțătoare și instructive ale lui Dumnezeu. 

Martorii acestor întruniri au relatat că aceste cuvinte divine curgeau ca un flux de apă cristalină din 

gura emițătorilor, numiți purtători de voce, timp de două-trei ore, fără nicio întrerupere și fără cea mai 

mică greșeală de limbă. 

Oricine a primit sensul Cuvântului divin cu o minte curată și fără prejudecăți a simțit prezența 

Domnului și iubirea infinită a Tatălui ceresc. 

În ultimii zece ani înainte de 1950, învățăturile au fost co-semnate și scrise în protocoale pentru a fi 

compilate ulterior. 366 de învățături au fost selectate și publicate între 1956 și 1962 în lucrarea în 12 

volume Cartea vieții adevărate. 

Dumneavoastră, dragi cititori, țineți în mâini unul dintre aceste 12 volume, traduse conștiincios și 

literal din limba spaniolă. Nu este o carte pe care să o citești o singură dată, poate cu atenție, și apoi să o 

pui repede deoparte. Pentru a înțelege pe deplin înțelesul profund al textului, este recomandabil să îl 

asimilați bucată cu bucată, în mici "îmbucături", să meditați asupra lui și să încercați să simțiți legătura cu 

Spiritul Divin din interior. 

Repetițiile conținute în învățături sunt explicate în detaliu în prefața volumului II și nu ar trebui să 

deranjeze pe nimeni. Dimpotrivă, dacă luăm în considerare cât de multe informații ne-constructive ne sunt 

bombardate și condiționate în zilele noastre, hrana repetitivă, dar mereu înălțătoare și constructivă pentru 

sufletele noastre este extrem de importantă pentru a trezi valorile interioare care zac adormite în fiecare 

dintre noi. 
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Introducere  
Anumite teme esențiale străbat ca un fir de ață întreaga lucrare de revelație a Cărții Vieții Adevărate, 

pe care o găsim și în volumul X. Mai jos sunt prezentate câteva fragmente din această carte, care pot servi 

drept ghid și prezentare generală pentru cititor. 

A doua venire a lui Hristos 

Nimeni nu ar trebui să fie surprins de noul meu mesaj și de semnificația cuvântului meu. Căci profeții 

din prima eră, precum și Cristos în cea de-a doua eră, au anunțat cu cea mai mare claritate epoca pe care o 

trăiți astăzi. (279, 9) 

Învățătura mea despre iubire nu era destinată doar câtorva persoane care o auzeau prin intermediul 

purtătorilor de cuvânt. Mesajul meu a venit în lume pentru a fi cunoscut de toți oamenii. De aceea vă spun 

că ea va ajunge la granițele pământului în multe forme, pentru că este începutul mângâierii deja promise 

omenirii în Era a doua, când va atinge punctul culminant al vremurilor de necaz pe pământ. (282, 57) 

Având în vedere imensa voastră lipsă de lumină ─ lumină care înseamnă înțelepciune, iubire, înălțare 

─ a trebuit să vin. Pentru a vă oferi această lumină, nu era potrivit ca Eu să Mă așez lângă voi ca ființă 

umană. Căci pentru a vă stimula la spiritualizare a fost necesar ca Eu să vă dezvălui prezența Mea în formă 

spirituală, invizibilă și totuși tangibilă pentru credința și iubirea voastră. (293, 57-58) 

Când acest cuvânt se va răspândi în lume și oamenii vor întreba cine l-a inspirat și cine a dictat să fie 

scris, mesagerii și semănătorii lui să mărturisească faptul că Duhul Sfânt a fost cel care l-a revelat prin 

mințile pregătite ale purtătorilor săi de cuvânt. (295, 26) 

A treia oară 

Primul Timp este, ca să spunem așa, copilăria spirituală a omului, în care acesta deschide ochii și vede 

fața Tatălui său, îl aude, dar este încă departe de a-l înțelege. Dovada este că a încercat să i se supună 

agățându-se de litera textelor fără să pătrundă cu sufletul în sensul lor. 

În al doilea timp, eu, "Cuvântul", am venit să locuiesc cu voi în Isus și să vă arăt cu viața mea calea 

sufletului. Acest al doilea timp este cel al adolescenței sau al primei tinereți spirituale. Este epoca în care 

Hristos i-a învățat pe oameni să iubească, pentru a le trezi coardele adormite ale inimii, astfel încât inimile 

lor să vibreze cu un sentiment nou, cu impulsul puternic al iubirii față de Tatăl lor și față de aproapele lor. 

Acesta este "Al treilea timp" în care sufletul omului trebuie să se elibereze de lanțurile materialismului. 

Acest lucru va implica o luptă a viziunilor lumii, care va fi mai aprigă decât a cunoscut istoria omenirii. 

(295, 56-57+64) 

Acest al treilea timp, când răutatea umană a atins apogeul, va fi totuși un timp al reconcilierii și al 

iertării. (305, 12) 

Al șaselea sigiliu 

A șasea pecete a fost dezlegată și v-a arătat vouă, pionierii spiritualizării pe pământ, o parte din 

conținutul ei. Dar ea va continua să-și reverse lumina asupra tuturor oamenilor, chiar și atunci când acest 

cuvânt pe care îl auziți astăzi va înceta. (284, 46) 

În prezent, primesc aceste mulțimi aici în numele umanității, iar când mă refer la umanitate, nu vorbesc 

doar de oamenii din prezent, ci de toate generațiile care au locuit pe pământ în timpul celor șase perioade 

spirituale. Mesajele pe care vi le-am adus în aceste șase perioade sunt exact ceea ce am simbolizat cu 

numele de "peceți", dintre care una dintre ele ─ după cum știți deja ─ nu a fost încă dezlegată pentru a vă 

dezvălui sensul sau semnificația tuturor celorlalte ─ acea semnificație înaltă a vieții sufletului, a dezvoltării 

și perfecțiunii. (303, 52) 

Poporul spiritual al lui Israel și misiunea spirituală 

Poporul lui Dumnezeu va apărea din nou printre oameni ─ nu un popor personificat într-o rasă, ci un 

număr mare, o legiune de ucenici ai Mei, în care nu sângele, rasa sau limba sunt decisive, ci Duhul Sfânt. 
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Acest popor nu se va limita la a preda doctrina mea prin scrieri. Pentru ca cuvintele să aibă viață, ele 

trebuie trăite. Acest popor nu va fi doar diseminator de scrieri și cărți, ci și de exemple și fapte. (292, 28-

29) 

Este necesar ca acest popor, căruia i-au fost încredințate aceste revelații, să se ridice și să dea mărturie 

despre ele. Pentru că în acest fel oamenii se vor trezi și vor fi capabili să perceapă semnele și manifestările 

spirituale specifice acestui timp. (277, 15) 

O lume de ființe spirituale așteaptă doar ora să locuiască în această vale a pământului. Sunt ființe de 

lumină care nu disprețuiesc să se întrupeze în sânul popoarelor întârziate, pentru că misiunea lor va fi 

tocmai aceea de a-i trezi pe cei adormiți. (288, 46) 

Spirit, spirit, suflet, suflet 

Omul este o reflectare a Creatorului, o imagine a lui Dumnezeu. Copiii trebuie să devină în mod 

necesar asemenea Tatălui din care au ieșit. Această asemănare este întemeiată în sufletul duhovnicesc, 

deoarece acesta este înzestrat cu atributele lui Dumnezeu și, în plus, are viață veșnică. Materia, adică 

trupul uman, este doar un veșmânt temporar al sufletului. (295, 44) 

     Sufletul spiritului uman este cel care ar trebui să preceadă toate faptele pe care le face omul, căci lui i-a 

fost încredințată viața pe pământ. (305, 7) 

 

Rugăciunea duhovnicească 

Sufletul spiritului păstrează intuiția că a ieșit din sânul Creatorului cu mult timp în urmă și, știind că 

mai are încă un drum lung de parcurs și că trebuie să călătorească pentru a se întoarce la punctul de 

plecare, se dedică rugăciunii, știind că cel puțin în acest moment poate intra în contact cu Tatăl său. 

Sufletul știe că în rugăciune găsește o mângâiere care îl mângâie, îl întărește și îl vindecă. 

Îi binecuvântez pe cei care se roagă. Cu cât rugăciunea lor este mai duhovnicească, cu atât mai mare 

este pacea pe care le-o fac să o simtă. Puteți să vă explicați singuri acest lucru cu ușurință, deoarece cel 

care, pentru a se ruga, trebuie să îngenuncheze în fața unor imagini sau obiecte pentru a simți prezența 

Divinității, nu va fi capabil să experimenteze senzația spirituală a prezenței Tatălui în inima sa. (279, 1-2) 

Pe de altă parte, vedeți cu câtă ușurință se transformă cel care pune în practică măcar un atom din 

învățătura mea. Vreți un exemplu în acest sens? 

A fost cineva care Mi-a spus toată viața lui, prin rugăciuni-cuvinte, că Mă iubește ─ rugăciuni pe care 

alții le formulau, pe care el nici măcar nu le înțelegea, pentru că erau formate din cuvinte al căror sens nu-l 

cunoștea. Dar curând a înțeles adevăratul mod de a se ruga și, lăsând la o parte vechile obiceiuri, s-a 

concentrat asupra părții cele mai intime a sufletului său, și-a trimis gândurile către Dumnezeu și pentru 

prima dată a simțit prezența Lui. 

Nu știa ce să-i spună stăpânului său, pieptul începuse să îi lăcrimeze și ochii să îi verse lacrimi. O 

singură frază s-a format în mintea lui: "Tată, ce pot să-ți spun când nu știu cum să-ți vorbesc? Dar acele 

lacrimi, acele suspine, acea încântare interioară și chiar și confuzia lui îi vorbeau Tatălui într-un limbaj atât 

de frumos, cum nu veți găsi niciodată în limbile voastre omenești și nici în cărțile voastre. 

Această bâlbâială a omului care începe să se roage duhovnicește cu Domnul său seamănă cu primele 

cuvinte ale pruncilor, care sunt încântare și deliciu pentru părinții lor, pentru că aud primele rostiri ale unei 

ființe care începe să se ridice la viață. (281, 23-24) 

Comunicarea perfectă, spirituală 

Ți-am vorbit mult despre dialogul spiritual, ți-am spus că vei învăța să îl folosești într-un mod elevat și 

vei da curs acestei dorințe. (291, 81) 

Când această învățătură se va răspândi, veți fi întrebați care este scopul acestui mesaj, deoarece există 

deja atât de multe comunități religioase. Atunci le vei dezvălui că acest Cuvânt a venit în umanitate pentru 

a-i învăța pe oameni dialogul de la spirit la spirit pe care religiile lor nu-l învață și că acest mesaj este 

lumina divină care vă dezvăluie toate calitățile spirituale pe care le posedați. (294, 44) 

Exersați dialogul de la spirit la spirit, pe care veți continua să îl perfecționați de la o zi la alta. Pentru că 

este voința mea ca voi și omenirea să comunicați cu mine. Prin această comuniune veți primi inspirațiile 
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Mele, însărcinările Mele, iar Eu vă voi primi sufletul, vă voi asculta rugăciunea și voi permite brațelor 

voastre spirituale să Mă îmbrățișeze. (304, 51) 

Această manifestare a fost pasul care v-a permis să urcați încă o treaptă pe calea care vă aduce mai 

aproape de comuniunea perfectă. (278, 44) 

Acceptarea și respingerea manifestărilor divine  

Cât de mulți sunt cei care cunosc, prin scrierile veacurilor trecute, profețiile care au anunțat această eră. Și 

totuși ─ dacă ar asista la manifestările mele ─ nu le-ar crede și nici nu le-ar lua ca pe o împlinire a acelor 

promisiuni! Ei sunt cei care nu au atins nivelul de dezvoltare care le-ar permite să recunoască această 

lumină. Pe de altă parte, câți dintre cei care și-ar da astăzi viața pentru a mărturisi că Eu sunt Cel care Mă 

fac cunoscut oamenilor în acest moment, nici măcar nu știau că există profeții care vorbesc despre aceste 

evenimente. Motivul este că sufletul lor era deja pregătit și gata să primească lumina. (298, 19) 

Aceste mulțimi de aici sunt formate din credincioși și necredincioși, dar toate sunt suflete care sunt 

flămânde de iubire, însetate de lumină și de adevăr. În timp ce cei care au credință se hrănesc și se întăresc, 

cei necredincioși resping pâinea vieții veșnice și trebuie să rabde foamea și setea. Sufletele confuze de o 

viață de materialism, ignoranță și fanatism sunt cele care nu pot să uite și apoi să-mi recunoască și să-mi 

simtă prezența. Sunt inimi care se tem de judecățile oamenilor. Cum ar putea ei să se concentreze pe 

înălțimea din sufletul lor pentru a simți esența mea când se gândesc la ce vor spune alții despre ei? Ei vor 

sfârși prin a spune că Prezența Mea nu este adevărată în acele locuri, când în realitate ei sunt cei care ─ 

deși prezenți ─ nu au fost cu Mine, deoarece sufletul lor a rămas acolo unde i-au ținut gândurile, interesele, 

grijile și pasiunile lor. 

Am venit foarte bine, am fost foarte bine cu voi, pentru că mă gândesc mereu la cei care au nevoie de 

Mine ─ la cei care beau paharul suferinței și mănâncă pâinea robiei și a umilinței. (301, 2) 

Semnificația examenelor 

Uneori, pacea ta se transformă în luptă, alarmă sau teamă. Acest lucru se întâmplă atunci când furtuna 

lovește câmpurile și grădinile, zguduie copacii și defoliază florile. Apoi vă întrebați care este semnificația 

acestor încercări. Dar Eu vă spun că vârtejul face să cadă din pomi fructele rele și frunzele uscate și 

spulberă din grădină tot ceea ce nu trebuie să existe în sânul ei. (278, 31) 

Permiteți conștiinței voastre să vă spună în încercări că nu vă pedepsesc, ci că vă purificați, și că atunci 

când vedeți forțele naturii dezlănțuite care provoacă teroare, nu trebuie să blasfemiați spunând că este o 

pedeapsă de la Dumnezeu, ci că este o încercare pentru a vă purifica. (293, 75) 

Ați străbătut lungul drum al experienței. Acea inocență, care este orbire și ignoranță, a dispărut atunci 

când ați atins lumina experienței. Mai mult, v-ați pătat singuri, și pentru asta există încercări și dureri care 

să vă spele și să vă purifice. (301, 24) 

Inspirație spirituală pentru toți 

Să știți, oameni buni, că nu numai voi sunteți capabili să primiți mesaje și inspirații spirituale. Sunt 

mulți oameni în lume care, fără să știe că Eu îmi revărs Cuvântul prin acești purtători de voce, simt 

apropierea unei lumini care este gata să se reverse în revelații asupra umanității. Ei vor primi de la Spiritul 

Meu pregătirea necesară pentru ca atunci când îți vor auzi mărturia și le vei transmite mesajul Meu divin, 

să spună cu exaltare: "Iată ce am sperat"."" (283, 51) 

Armonie spirituală între toți 

Bunătatea și iubirea, din care înfloresc caritatea și pacea, vor fi cheile care vor deschide ușile 

Misterului, prin care oamenii vor face un pas spre armonia universală. (292, 5) 

Armonia spirituală între toate ființele le va dezvălui o mare cunoaștere, le va aduce dialogul de la spirit 

la spirit, care va scurta distanțele, va apropia pe cei absenți și va elimina fronturile și granițele. (286, 3) 

     Eu sunt Tatăl care lucrează pentru ca armonia să înceapă să domnească între toți copiii Săi ─ atât cei 

care locuiesc pe pământ, cât și cei care trăiesc pe alte lumi. (286, 2) 

Trezirea spirituală 
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După ce a trăit în discordie timp de atâtea secole, după toate experiențele dureroase și amare pe care le-

a trăit, această umanitate este capabilă să înțeleagă că unitatea între popoare, armonia între toți oamenii, nu 

se poate baza pe interese materiale, nici pe valori pământești. În cele din urmă, va înțelege că numai 

sufletul elevat poate fi fundația fermă, stânca de nezdruncinat, pe care se sprijină pacea omenirii. (289, 3) 

Vă vorbesc astfel pentru că nimeni nu cunoaște mai bine decât mine dezvoltarea sufletului vostru și 

știu că omul de astăzi, în ciuda marelui său materialism, a iubirii sale pentru lume și a patimilor sale 

dezvoltate până la cel mai mare păcat, trăiește doar în aparență ca un sclav al "cărnii" și al vieții materiale. 

Știu că, de îndată ce va simți atingerea iubitoare a iubirii Mele în sufletul său, va veni repede la Mine 

pentru a se elibera de povara sa și pentru a Mă urma pe calea adevărului pe care, în mod inconștient, 

tânjește să o parcurgă. (305, 36) 

Mercy 

Primul pas spre reînnoirea ființei umane, spre atingerea unei stări de înălțare spirituală, este mila. Milă 

față de suflet, milă față de trup, milă față de aproapele. (287, 31) 

Când Îmi întorc privirea spre spitale, închisori, case de doliu, căsnicii destrămate, orfani sau cei 

înfometați spiritual ─ de ce nu Te descopăr acolo? Amintiți-vă că nu v-am învățat doar să vă rugați, ci v-

am dat și darul cuvântului și v-am învățat să vindecați. Și de multe ori v-am spus că prezența voastră poate 

face minuni dacă sunteți cu adevărat pregătiți. (306, 27) 

Roque Rojas, pionierul, inspirat de spiritul lui Ilie, a scris următoarea frază: "Aveți milă și iarăși aveți 

milă de semenii voștri și îl veți vedea pe Tatăl meu în toată slava sa". 

Adevărul și lumina sunt în aceste cuvinte, ucenicilor, căci oricine nu face milă în viața lui nu va intra 

niciodată în împărăția mea. În schimb, vă asigur că până și cel mai împietrit și încăpățânat păcătos poate să 

se salveze prin milă. (308, 52) 

Reîncarnarea și dezvoltarea spirituală 

Iacov v-a dezvăluit în vis existența scării spirituale pe care ființele urcă și coboară în mod constant. 

Cine a înțeles conținutul său? Cine a interpretat secretul său? Acolo, în semnificația acelei imagini pe care 

a văzut-o patriarhul, este cuprinsă dezvoltarea sufletelor, reîncarnarea neîncetată a creaturilor spirituale în 

oameni, repararea și ispășirea ființelor, comunicarea lui Dumnezeu cu omul și dialogul spiritului cu 

spiritul. (287, 59) 

În această a treia eră, v-am adus confirmarea reîncarnării sufletului. Într-adevăr, omenirea a avut în 

toate timpurile cunoașterea intuitivă a acesteia, iar sufletul a dezvăluit această taină "cărnii", dar aceasta ─ 

întotdeauna necredincioasă și slabă ─ s-a îndoit. (309, 22) 

Dar am venit în acest moment pentru a vă aduce confirmarea acestui lucru și pentru a vă spune: în 

reîncarnarea sufletului se dezvăluie legea mea perfectă a iubirii. (309, 22) 

Lumea spiritelor 

Viața sufletului care există dincolo de lumea voastră materială nu poate și nu trebuie să fie un mister 

pentru om. Deoarece Tatăl a văzut dorința voastră de cunoaștere, El a început să vă învețe prin intermediul 

darului revelației și al inspirației și S-a manifestat într-un număr infinit de forme. Dar această învățătură a 

început încă de când a existat primul om și nu a încetat nici până în ziua de azi. (289, 17) 

Treziți-vă, oameni buni! Cel de dincolo îți urmărește pașii pe pământ! Aceste lumi cunosc lucrările 

voastre! Când văd această umanitate scufundându-se în marea dușmăniei și a patimilor lor, ei se cutremură 

și se roagă pentru voi. (298, 41) 

Pentru ca credința omenirii în cunoașterea existenței spirituale dincolo de viața materială să fie întărită, 

vi s-au acordat în trecut unele manifestări de mesageri ai Tatălui, cărora le-ați dat numele de "îngeri". (301, 

10) 

Nici nu trebuie să credeți că lucrați singuri în lucrarea voastră, pentru că nu aveți încă suficientă putere 

pentru a realiza lucrări de o atât de mare importanță spirituală. Trebuie să știi că există ființe care îți arată 

calea pe care trebuie să o urmezi și care îți arată calea și locurile în care trebuie să duci sămânța. 

Acești deschizători de drumuri sunt frații și surorile voastre din alte lumi, din alte case, de unde vă 

veghează pașii și deschid breșe pentru voi. Căci și ei sunt lucrători ai păcii, ai iubirii și ai fraternității. Sunt 
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suflete de o puritate mai mare decât a voastră, cu o cunoaștere și o experiență mai mare, de care nu aveți de 

ce să vă temeți. Ei sunt cei care nu vă vor lăsa să stați în impas ─ cei care vor aduce neliniște în inimile 

voastre dacă abandonați sămânța. (297, 6) 

Legea și puterea iubirii 

Legea iubirii, pe care se bazează caritatea, înțelegerea și iertarea față de semenii voștri, este 

fundamentul pe care l-am inspirat pentru misiunea voastră spirituală. (291, 8) 

     Nu frica trebuie să vă conducă pașii, nici frica nu trebuie să vă constrângă să împliniți legea. Lăsați 

credința și dragostea să fie puterea care vă îndeamnă să faceți fapte bune în viața voastră. Căci atunci 

meritele voastre vor fi adevărate. (305, 51) 

Pacea, cel mai înalt bine spiritual 

     Cuvântul Meu este cel care dă odihnă inimii voastre și pace sufletului vostru. Cel mai mare lucru pe 

care i l-am predestinat este pacea. Cel care posedă această comoară are totul ─ cel care cunoaște această 

stare a sufletului nu ar schimba-o pentru cele mai mari bunuri și comori de pe pământ. 

Dacă mă întrebați care este secretul pentru a obține și a păstra pacea, vă spun că secretul este să faceți 

voia Tatălui vostru. Și dacă m-ați întreba cum să faceți Voința Divină, v-aș răspunde aplicând Legea și 

Doctrina Mea în viața voastră. (307, 1-2) 

Vocea conștiinței 

Familiarizați-vă cu conștiința, este o voce prietenoasă, este lumina prin care Domnul își lasă lumina să 

strălucească ─ fie ca Tată, ca Stăpân sau ca Judecător. (293, 74) 

Vedeți cum omul se situează în fața și deasupra a tot ceea ce îl înconjoară; că el este singura ființă 

înzestrată cu libertate de voință și de conștiință. Din această libertate a voinței își au originea toate 

aberațiile, căderile și păcatele omului. Dar acestea sunt fărădelegi trecătoare în fața dreptății și eternității 

Creatorului. Pentru că, după aceea, conștiința va învinge slăbiciunile trupului și seducția sufletului. Astfel 

va veni victoria luminii, care este cunoaștere, asupra întunericului, care este ignoranță. Va fi victoria 

binelui, care este iubire, dreptate și armonie, asupra răului, care este egoism, libertinaj, nedreptate. (295, 

49) 

 

Eliberarea spirituală 

     Inutile și zadarnice vor fi eforturile depuse de confesiuni pentru a-și menține credincioșii pe urmele 

bine rodate ale vechilor credințe și ale sistemelor de credință învechite. Căci nimeni nu va putea opri 

lumina divină care pătrunde până în adâncul gândirii umane și trezește sufletul pentru o epocă de revelații, 

inspirații divine, iluminarea îndoielilor și a misterelor, eliberarea spirituală. 

Nimeni nu va putea nici să oprească valul care va forma omenirea în momentul în care aceasta va 

izbucni în dorința de a-și regăsi libertatea de gândire, de spirit și de credință. 

Să nu creadă cineva că răpesc de la diferitele comunități religioase discipolii, credincioșii sau adepții 

lor ─ nu. Dar a sosit ceasul să înceapă o nouă eră, să scoată la lumină lecții uitate, să elimine obiceiurile, 

doctrinele și tradițiile inutile, să curețe și să dezbrace sufletele de tot ceea ce este fals, să le dea adevărata 

pâine a Duhului, care a fost întotdeauna înlocuită de rit. (290, 58-60) 

Pentru câți dintre voi care ați ascultat Cuvântul meu în acea perioadă, ziua eliberării voastre a fost 

exact ziua în care ați auzit pentru prima dată acea voce! Cu câtă dragoste ai imprimat în memorie data 

binecuvântată în care ți-ai amintit de minunea învierii tale la credință! (294, 24) 
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Instrucție 277  
1 Am văzut în tine avangarda caravanei care Mă urmează în orice moment - Israelul înțelept, spiritul 

de luptător al lui Iuda, care se luptă în calea poporului său. Voi veniți să duceți bătălia finală și Mă aveți pe 

Mine în fața voastră pentru a vă ghida pașii și a vă duce la punctul culminant al muncii voastre. 

2 V-am trimis tocmai în momentul de încercare, când omenirea se confruntă cu cele mai mari 

pericole, și vă spun că ea va continua o vreme să lupte pentru putere și apoi va cădea într-o epuizare 

dureroasă, până când conștiința îi va ieși în față și îi va spune câte căi inutile a urmat și cum și-a irosit 

existența. Îi va vorbi în numele Meu și o va învăța cu înțelepciune să vină la Mine pe calea spiritualizării. 

Când sufletul se va trezi și va reflecta, va căuta să se agațe de ceva sigur, va dori să descopere calea cea 

mai scurtă și cea mai sigură, se va întoarce la origini pentru a găsi acolo fundamentele, virtuțile, adevărata 

știință, și își va da seama că prima și ultima lege pe care i-am dat-o omului este iubirea, sursa tuturor 

perfecțiunilor. 

3 Vreau să trăiți în așteptarea împlinirii Cuvântului Meu, să fiți mereu în contact cu Mine și cu 

lumea spirituală, astfel încât să nu vă simțiți îndepărtați sau separați de Mine. Voi realiza unirea sufletelor 

din lumi diferite, astfel încât acestea să devină mai puternice în uniunea lor pentru a realiza munca pe care 

le-am dat-o să o facă. 

4 Pentru realizarea ei, nu vă cer să vă negați personalitatea, nici să vă separați de lume, deoarece 

trăiți în ea. Îți spun doar că pentru 

Nevoile trupului tău ar trebui să folosească doar ceea ce este absolut necesar, astfel încât sufletul să se 

simtă liber și, privind în interiorul său și în mediul său, să înțeleagă marele său scop în cadrul Lucrării 

mele. 

5 Vă voi da ceea ce este necesar pentru viața umană. Nu vă voi cere să vă neglijați îndatoririle, ci 

mai degrabă Cuvântul Meu vă va învăța să le îndepliniți, căci chiar și cele mai mici dintre ele fac parte din 

sarcina voastră. 

Traversați o perioadă de luptă, de activitate și de efort și este necesar să puneți toate acestea în slujba 

Spiritului, să vă desfășurați toate darurile pentru ca transformarea care a avut loc în discipolii mei din a 

doua eră, care - ca și cum ar fi fost uniți într-un singur Spirit - au devenit una cu Mine, să aibă loc și în voi. 

6 Nu puteai să te duci la oameni cu o pregătire falsă sau doar prefăcută, pentru că sufletul lor este 

dezvoltat, iar bandajul care le acoperea ochii a căzut de mult. Aduceți-le spiritualitate, oferiți-le pace și 

creați o atmosferă de bunăstare și fraternitate în mediul vostru și veți vedea că vă vor asculta și vă vor 

accepta cuvintele, în care se vor afla inspirația și puterea mea. 

7 Când propovăduiți și învățați pacea, fiți voi înșivă pașnici; când vorbiți despre iubire, simțiți-o 

înainte de a o exprima în cuvinte; când semenii voștri vă oferă roadele lor, nu le respingeți. Examinați tot 

ceea ce întâlniți și aderați la ceea ce este permis și corect în învățăturile lor. Îi veți întâlni, de asemenea, pe 

cei care, deveniți fanatici în practicarea religiei, și-au diminuat înțelegerea prin materializarea ritualurilor 

lor. Îi veți ajuta cu răbdare să își sporească cunoștințele, le veți arăta orizonturile pe care spiritul lor le 

poate atinge atunci când se cufundă în învățătura mea. Le vei vorbi despre Spiritul meu Universal, despre 

nemurirea sufletului, despre evoluția sa perpetuă. Îi veți învăța adevărata rugăciune, dialogul spiritului și îi 

veți elibera de prejudecăți și erori. Aceasta este lucrarea pe care vă poruncesc să o faceți - o lucrare de 

iubire și de răbdare. 

8 Veghează asupra sufletului tău, al tuturor, care este copilul meu. Primiți noile Mele revelații și, 

dacă nu ați reușit să descoperiți sensul cuvintelor pe care vi le-am dat în trecut, veniți la Mine și veți ști și 

înțelege totul prin această instrucțiune. Căci vă reamintesc și vă unesc toate cuvintele și faptele Mele din 

toate timpurile, ca să aveți o altă mărturie a Tatălui vostru. 

9 Folosește-te de puterea pe care ți-am dat-o, ca să poți învinge toate încercările și tentațiile. Fiți 

răbdători în durere pentru a vă putea conduce barca și a vă salva pe voi înșivă. 

10 Vreau ca închinarea voastră la Dumnezeu în acest Al Treilea Timp să fie la fel de pură și de 

perfectă ca parfumul emanat de flori. 

11 Odată ce oamenii vor fi gata să construiască un templu în sufletele lor și să aprindă în el flacăra 

credinței, atunci profanările vor înceta, războaiele vor lua sfârșit, valea lacrimilor va deveni treptat un 

tărâm al păcii, iar împărăția cerurilor se va apropia de fiecare inimă. 
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12 Lăsați-mă să vă vorbesc în acest fel, chiar dacă tot ceea ce vă spun vi se pare imposibil. Știu ce se 

va întâmpla cu această lume în viitor - acel viitor care va continua în veșnicie și pe care voi, creaturile 

mici, nu-l puteți înțelege. 

13 Din moment ce nici măcar nu sunteți conștienți de prezent, cum puteți prezice ce se va întâmpla 

sau să vă îndoiți de ceea ce profețește Cuvântul meu? 

14 Deja vin în lume mesagerii mei care - atunci când va veni ceasul - vor îndepărta bandajul întunecat 

de pe ochii oamenilor, acei mesageri care au venit în lume pentru a apăra adevărul cu faptele lor de iubire 

adevărată. Dar cine le-a descoperit? Cine îi ghicește în acești copii de azi pe profeții și apostolii de mâine? 

Dar dacă acest lucru se întâmplă cu cei pe care îi puteți vedea cu ochii trupului vostru, ce se va întâmpla 

când vă voi spune că și gazdele mele spirituale de lumină s-au apropiat de lumea voastră cu mesajul lor de 

pace și cu chemarea lor la renaștere? Nici măcar nu ați bănuit acest lucru. 

15 Este necesar ca acest popor, căruia i-au fost încredințate aceste revelații, să se ridice și să dea 

mărturie despre ele. Căci prin aceasta oamenii se vor trezi și vor putea percepe semnele și manifestările 

spirituale specifice acestui timp. 

16 Acesta este motivul pentru care vă spun neîncetat să păziți această sămânță, pentru ca voi și copiii 

voștri să purtați această lumină către popoarele de pe pământ. 

Vă permit - pentru a duce mesajul meu în diferitele puncte ale Pământului - să folosiți orice mijloace 

pe care le considerați potrivite, ori de câte ori conștiința voastră vă spune că mergeți pe calea cea bună. 

17 Dar nu vreau să vă spun că voi, cei care mă ascultați în acest moment, sunteți singurii însărcinați să 

îndepliniți această misiune. Nu - va trebui să faci o parte din ea, iar cei care vin după tine vor face ceea ce 

le revine. Căci munca este imensă pentru noii mei oameni. 

18 Ceea ce trebuie să vă străduiți este ca această lucrare să progreseze din generație în generație, 

exprimându-se în spiritualitatea și puritatea ei, și să fie păstrată în tot adevărul ei. 

19 Nu recunoașteți încă întreaga esență și semnificație a învățăturii mele. Acesta este motivul pentru 

care ați denaturat-o prin acte cultice stângace - acte cultice care nu conțin spiritualitate. Dar, odată ce 

mintea ta s-a trezit la adevăr împreună cu sufletul tău, nici unul dintre ei nu va putea adăuga ceva necurat 

la lucrarea mea. 

20 Voi oferiți lumii ceea ce ați primit ca sarcină înainte de a veni pe Pământ. Este mesajul pe care 

sufletul tău l-a adus cu el. 

21 Mintea nu știe toate acestea, dar sufletele își amintesc că li s-a spus că aici, pe pământ, se vor 

aduna toți cei care sunt destinați să audă Cuvântul Domnului la noua Sa manifestare în lume. 

22 Fericiți sunt cei care au putut păstra în sufletul lor misiunea și promisiunea Maestrului, căci în ei a 

fost lumina Spiritului meu. Ei își îndeplinesc acum sarcina care le-a fost încredințată și, odată ce au 

terminat partea care le aparține, vor avea fericirea spirituală de a vedea noi "lucrători" venind după ei 

pentru a continua lucrarea începută. Cu acești succesori vor vedea satisfacția, bucuria de a fi găsit drumul 

curățat și pavat, iar semănatul în câmpuri deja început. 

23 Dacă voi, care ați fost primii și, prin urmare, ați avut mult de luptat pentru că niciunul dintre 

semenii voștri nu v-a pregătit calea în această eră, ați reușit totuși să aduceți un mesaj lumii, amintiți-vă că 

noile generații - întrucât vor găsi calea bine călcată și sămânța răspândită - vor trebui să facă cunoscut cu 

mai multă lumină și claritate mesajul al cărui purtător sunt. 

24 Încă din cele mai vechi timpuri, când profeții au început să anunțe venirea lui Mesia, au spus că 

toate națiunile vor fi binecuvântate în El, pentru că El se va face om. Dar astăzi vă spun că toate națiunile 

vor fi binecuvântate din nou în această a treia eră, pentru că Spiritul meu va veni să se împărtășească cu 

fiecare suflet. 

25 Fericiți sunt cei care își caută purificarea prin rugăciune, pocăință și fapte bune, căci ei sunt cei 

care își spală cu adevărat petele pentru a se prezenta curați înaintea Mea. Fericiți sunt cei care înțeleg 

adevărul în acest fel, căci ei găsesc calea și lasă în urmă ignoranța și întunericul vremurilor trecute. 

Așa cum am venit în Era a Doua pentru a pune capăt vărsării de sânge și sacrificiului victimelor 

nevinovate pe care oamenii le ofereau în fața altarului lui Iehova, și i-am învățat să ofere Tatălui jertfa 

propriei vieți, tot așa vin astăzi să vă îndepărtez de numeroasele forme inutile de închinare și ritualuri prin 

care înlocuiți adevărata împlinire a Doctrinei Mele. 



 

14 

26 Când ascultați învățăturile mele, sunteți surprinși să înțelegeți și să realizați ceea ce înainte vi se 

părea imposibil, și asta pentru că sufletul vostru a parcurs pas cu pas o cale pe care nu o cunoșteați. O 

scânteie de lumină în mintea ta a fost suficientă pentru a îndepărta din inima ta cultul exterior care fusese 

atât de adânc înrădăcinat în tine. 

27 Simbolismul dispare și el din închinarea ta, pe măsură ce privești mai îndeaproape adevărul și 

începi să te bucuri de o închinare pură, simplă, spirituală și ușor de realizat. 

28 Nu v-am spus încă totul, nu v-am dezvăluit totul, de aceea vă spun să nu vă mulțumiți cu ceea ce 

ați obținut și nici să nu vă mulțumiți cu primul lucru pe care l-ați primit. Tezaurul meu păstrează încă 

multe lucruri, iar sufletul tău va ajunge să cunoască acest lucru. Va trebui să faceți încă mulți pași 

importanți pe acest drum. 

Eu vă învăț un alt mod de a practica Legea și un alt mod de a cunoaște spiritualul și divinul pe care 

Cuvântul Meu vi l-a dezvăluit. Pentru că nu vreau să vă propuneți să Mă cercetați în felul oamenilor de 

știință sau al teologilor. Vei consulta înțelepciunea ascunsă a Tatălui tău, ridicându-ți gândurile către El 

prin rugăciune. Atunci, îmbrăcați cu umilință, respect și iubire, veți primi de la El ceea ce El ar fi vrut să 

vă dezvăluie. 

Oricine ajunge astfel la poarta înțelepciunii va fi privit ca un copilaș care tânjește după lumină sau ca 

un discipol însetat de cunoaștere. Îl voi face să simtă prezența mea, îl voi mângâia și îi voi arăta tot ceea ce 

trebuie să cunoști, după judecata Tatălui tău. Îi voi îndepărta îndoielile, voi îndepărta de la privirea lui 

vălul multor mistere și îl voi umple de lumină, astfel încât, atunci când își va termina rugăciunea și se va 

întoarce la lupta pentru viață, să poată dezvălui naturii sale umane ceea ce a învățat în lecția cu Maestrul. 

29 Cei care au vrut să recunoască miezul ființei mele și să pătrundă în Divinitate fără a intra în 

prezența mea cu umilința și respectul necesar s-au rătăcit întotdeauna și nu au ajuns niciodată la o mare 

instrucție, pentru că ușa este deschisă doar pentru cei umili, dar întotdeauna închisă pentru cei mândri. 

Oamenii sunt încă mici copii în fața vieții și sunt încă departe de a fi discipoli. 

30 Smerenia minții și a inimii este ceea ce vă cer, pentru ca voi, cei care veniți aici pe calea spirituală 

în dorința de lumină, să găsiți tot ceea ce doriți să știți. Cei pregătiți nu vor trebui să plângă și nici nu vor 

trebui să tânjească după acele vremuri de manifestare a Mea, atunci când acestea se vor sfârși și când 

caravanele de străini vor sosi să vă întrebe despre ceea ce ați auzit și văzut. Atunci le vei da o mărturie 

fidelă a tot ceea ce te-am învățat și vei explica tot ceea ce ei văd învăluit în mister. 

Uimiți de claritatea minții și a cuvântului vostru, ei vă vor numi "Copii ai Luminii" și vă vor spune: 

"Sunteți norocoși să fiți numiți astfel pentru că l-ați auzit pe Maestrul Divin, chiar dacă a fost doar prin 

intermediul facultății mentale a omului". 

31 Le dau oamenilor cuvântul meu din nou, pentru ca ei să știe că nu sunt abandonați, pentru ca ei să 

se trezească prin vocea spiritului lor și să învețe că mari miracole divine așteaptă sufletul după această 

viață. 

32 Despre ele am vorbit oamenilor și același lucru îl experimentează cel care știe să se roage pentru a 

intra în contact cu spiritualitatea, așa cum mărturisește și cel care cercetează secretele naturii prin 

intermediul științei. În aceste două moduri, atât mintea, cât și spiritul vor descoperi tot mai multe, cu cât 

vor căuta mai mult. Dar când va veni oare momentul în care omul va fi inspirat de dragoste pentru studiul 

și cercetarea sa? Numai atunci când se va întâmpla acest lucru, lucrarea sa în lume va fi permanentă. Atâta 

timp cât motivația științei este dorința de putere, aroganța, materialismul sau ura, oamenii vor experimenta 

neîncetat mustrarea forțelor dezlănțuite ale naturii care le pedepsesc imprudența. 

33 Omul de știință din acest timp dă dovadă de o lipsă totală de înțelegere în lucrările sale, deoarece 

distruge națiuni și popoare, seceră cu miile viețile semenilor săi, înrobește oameni și transformă viața 

umană într-un vârtej. El nu înțelege răul pe care îl provoacă și nu este conștient de implicațiile acțiunilor 

sale. De aceea îi numesc nesăbuiți. 

34 Numai mila Mea putea să vină în ajutorul acestei umanități și, de aceea, am venit să ating inima 

omului și să-i trezesc sufletul pentru ca el să audă vocea blândă a conștiinței care îl va face să realizeze cu 

înțelepciune tot răul pe care l-a provocat și, în același timp, îi va insufla calea de a repara greșelile și relele. 

35 Oamenii trebuie să înțeleagă că toată lumea trebuie să vină la Mine - dar nu ca ființe umane, așa 

cum și-ar dori, ci într-o stare spirituală. Numai în acest fel se vor asigura că lucrările lor sunt îndreptate 

spre binele tuturor, astfel încât să fie și în avantajul lor. 
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36 Câți s-au îngâmfat în răutate, în aroganță, în lupta lor deșartă, câți s-au încununat cu cununi, deși 

sunt nenorociți și goi din punct de vedere spiritual. Cât de mare este contrastul dintre ceea ce tu consideri a 

fi adevărul tău și adevărul meu! 

37 Plângeți la auzul cuvântului meu, popor. Când va plânge întreaga omenire în fața revelației mele? 

Vă iert pe toți, este un moment de grație, și îmi revărsăm lumina mea infinită asupra tuturor lumilor și 

asupra tuturor copiilor mei. 

38 Aceasta este epoca de lumină în care Înțelepciunea divină, care este lumina Duhului Sfânt, va 

ilumina chiar și cele mai ascunse colțuri ale inimii și ale sufletului. 

39 Acum, omul va ști în curând de unde vine cel care se naște în această lume, care este sensul, 

sarcina și scopul acestei vieți și va putea să-și explice singur ceea ce el a numit "moarte". 

Acum, omenirea va renunța în curând la teorii și la formele exterioare de închinare pentru a trăi în 

schimb adevărul. Atunci el își va consacra existența binelui, Mă va adora prin faptele sale, iar când va veni 

ceasul de a părăsi această lume, nu va numi "moarte" faptul de a închide ochii trupului pentru totdeauna, 

pentru că știe că acesta este momentul în care sufletul intră complet într-o viață superioară. 

40 Odată ce veți ști cu toții că detașarea sufletului la părăsirea corpului este pasul de tranziție esențial 

pentru a vă apropia de casele păcii și perfecțiunii, atunci se va forma în oameni o adevărată conștientizare 

a realității. 

41 Creatorul a așezat ființele umane într-o lume a cărei natură evoluează neîncetat, dar care evoluează 

mereu spre perfecțiune. 

Dar oamenii care trăiesc în sânul acestei naturi nu se dezvoltă în armonie cu ea, pentru că nu se 

străduiesc să se îmbunătățească din punct de vedere moral, nu tânjesc după perfecțiunea sufletului lor, care 

este esența și rațiunea existenței lor. 

42 Dezvoltarea omului, progresul său, știința și civilizația sa nu au avut niciodată ca scop ascensiunea 

sufletului spiritual, care este cel mai înalt și mai nobil lucru care există în lume. 

oamenii există. Aspirațiile sale, ambiția sa, dorințele sale și 

Îngrijorările au avut întotdeauna un scop în această lume. Aici a căutat cunoștințe, aici a adunat comori, 

aici și-a procurat plăceri, onoruri, recompense, poziții de putere și distincții, aici a vrut să-și găsească 

gloria. 

De aceea vă spun: În timp ce natura avansează pas cu pas, fără oprire, în legea ei de dezvoltare 

neîncetată spre rafinament, spre perfecțiune, omul a rămas în urmă, nu a progresat, de unde și loviturile 

destinului său pe pământ, de unde și încercările, obstacolele și loviturile pe care le întâlnește pe drumul 

vieții. Pentru că în loc să fie în armonie cu tot ceea ce îl înconjoară în viața sa și să aibă grijă să se facă 

stăpân pe toate prin dezvoltarea ascendentă a sufletului său, așa cum îi poruncise Domnul de la început, el 

a vrut să devină stăpân prin pasiunile inferioare, cum ar fi lăcomia, aroganța și ura. Dar, fără să fie 

conștient de asta, și-a pedepsit el însuși vanitățile, căzând din locul său de stăpân și prinț peste tot ceea ce 

Dumnezeu a pus sub voia sa și a devenit un rob, un sclav și chiar o victimă a tuturor forțelor naturii care îl 

înconjurau. 

43 Luați hotărârea de a vă cunoaște mai întâi pe voi înșivă, căutând esența din miezul ființei voastre, 

și vă asigur că vă veți simți iluminați când veți descoperi că mai presus de toate sunteți suflete de spirit, 

copii ai lui Dumnezeu. 

44 Cuvântul meu vă deschide ușile cunoașterii spirituale pentru ca voi să puteți acumula în inima 

voastră ceva din ceea ce Tatăl păstrează în vistieria Sa pentru copiii Săi. 

45 Omul poartă în sine un suflet spiritual care este purtător al multor daruri și glorii divine, iar 

Cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Lui, este cel care îl face vrednic să atingă acest har. 

46 Cât de mult s-a degradat omenirea în materialismul său, câte lacrimi a trebuit să verse din cauza 

indiferenței sale față de ceea ce este înalt, față de ceea ce este pur și adevărat! 

47 Sufletul spiritual înclină spre virtute, în timp ce învelișul trupesc înclină spre păcat, și ambele se 

luptă unul cu celălalt fără a putea ajunge la armonie. De aceea, prin Cuvântul Meu, i-am învățat pe 

amândoi cum să se unească într-un singur ideal, dând sufletului, în mod corect, și lumii, în mod corect, 

ceea ce este al său. 

În "carne" se află instinctele, patimile și înclinația spre material, pentru că acolo își are originea. Prin 

urmare, aveți nevoie de o învățătură care să sensibilizeze coardele inimii umane, care să înnobileze inima 
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și să o înalțe, fără a o distrage de la îndeplinirea legilor care guvernează omul pe pământ. Prin această 

învățătură, sufletul se va putea înălța spre Eternitate, spre acea împărăție în care se află originea sa. 

Dacă va reuși să triumfe asupra "cărnii" și a lumii, după aceea, când va fi deja eliberată de învelișul 

trupului uman, îi va fi mai ușor să se înalțe de la un nivel la altul, să se apropie tot mai mult de Tatăl și, 

prin urmare, să părăsească tot mai mult lumea în care locuia și care o înrobise. 

48 Scânteia de spirit care îl face pe om asemănător cu Creatorul său se va apropia din ce în ce mai 

mult de flacăra infinită din care a izvorât, iar această scânteie va fi o ființă luminoasă - conștientă, radiantă 

de iubire, plină de cunoaștere și de putere. Acea ființă se bucură de starea de perfecțiune în care nu există 

nici cea mai mică durere sau suferință, în care domnește fericirea perfectă și adevărată. 

49 Dacă acesta nu ar fi fost scopul spiritului vostru, vă spun cu adevărat, nu v-aș fi făcut cunoscută 

Doctrina Mea prin atâtea învățături, pentru că atunci Legea din Prima Eră ar fi fost suficientă pentru ca voi 

să trăiți în pace pe pământ. Dar dacă vă gândiți că am trăit printre oameni și că le-am promis o lume infinit 

mai bună dincolo de această viață și dacă, în plus, vă amintiți că am promis că voi veni din nou în altă 

vreme pentru a continua să vă vorbesc și să vă explic tot ceea ce nu ați înțeles, veți concluziona că destinul 

spiritual al omului este mai înalt, mult mai înalt, decât orice vă puteți aștepta și că fericirea promisă este 

infinit mai mare decât ceea ce vă puteți ghici sau imagina. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 278  
1 Iubiți ucenici, vă spun încă o dată: Vegheați și rugați-vă, pentru că trupul este slab și în slăbiciunea 

lui poate rătăci sufletul. 

2 Sufletul care știe să trăiască vigilent nu se abate niciodată de la calea pe care Domnul său i-a trasat-

o și este capabil să își pună în valoare moștenirea și darurile până când își va atinge dezvoltarea 

superioară. Această ființă trebuie să avanseze în încercări pentru că trăiește vigilent și nu se lasă niciodată 

dominată de materie. Cel care veghează și se roagă va ieși întotdeauna victorios din crizele vieții și va 

parcurge cu pas ferm calea vieții. 

3 Cât de diferit este comportamentul celui care uită să se roage și să vegheze! El renunță de bună 

voie să se apere cu cele mai bune arme pe care le-am pus în om, care sunt credința, iubirea și lumina 

cunoașterii. Este cel care nu aude vocea interioară care îi vorbește prin intuiție, conștiință și vise. Dar 

inima și mintea lui nu înțeleg acest limbaj și nu cred în mesajul propriului său spirit. 

4 Dacă omul ar trăi în mod conștient în raport cu viața superioară care există și vibrează deasupra lui 

și dacă ar ști să-și consulte spiritul - câte neplăceri s-ar scuti, de câte abisuri s-ar salva. Dar toată viața lui 

cere sfaturi de la cei care nu au nicio soluție la îndoielile și incertitudinile sale: oamenii de știință care au 

pătruns în natura materială, dar care nu cunosc viața spirituală, deoarece sufletul din ei a intrat în letargie. 

5 Sufletul omului trebuie să se trezească pentru a se regăsi pe sine, pentru a descoperi toate 

facultățile care i-au fost încredințate pentru a-l sprijini în lupta sa. 

6 Astăzi, omul este ca o frunză mică și sfrijită care a căzut din copacul vieții și este jucăria 

vânturilor, supus la mii de vicisitudini, slab în fața forțelor naturii, fragil și mizerabil în fața morții, în timp 

ce el ar trebui să fie stăpânul pământului ca un prinț trimis de Mine să se desăvârșească în lume. 

7 A sosit timpul trezirii, când trebuie să vă grăbiți în căutarea adevărului și să vă întoarceți pe drumul 

pe care v-a adus ambiția, disperarea și ignoranța. 

8 Nu fugiți de lumina mea, care apare pentru a zgudui lumea cu revelațiile sale. În curând veți vedea 

strălucind pe firmamentul spiritual steaua salvatoare a acestei lumi naufragiate - această umanitate pierdută 

în umbrele unei vieți materialiste, sterile și egoiste, pentru că s-a îndepărtat de legea care este esența vieții 

voastre. 

9 Binecuvântați oameni: Nu se cutremură oare inimile voastre când vă vorbesc astfel despre 

umanitate? Nu vă gândiți imediat la misiunea dificilă pe care o aveți de îndeplinit? 

10 Vă vorbesc astfel pentru ca voi să vă pregătiți. Pentru că acum se apropie momentul în care 

mesagerii și emisarii Mei vor apărea în lume, iar printre acești emisari se vor afla unii dintre voi, unii 

dintre cei care au auzit cuvântul Meu în această a treia eră. 

11 Numai cei cu inima curată pot merge pe pământuri și în națiuni pentru a răspândi mesajul meu, 

pentru că ei vor fi singurii demni de a da mărturie despre adevărul acestei lucrări. 

12 Atunci când acești emisari pornesc spre ținuturile care îi așteaptă, tot fanatismul religios trebuie să 

se fi stins deja din inimile lor, nu trebuie să mai existe nici cea mai mică dorință de lingușire sau de 

admirație și nici mâna lor nu trebuie să îndrăznească să se păteze cu banii lumii pentru lucrarea de iubire 

pe care o fac. Să nu vândă minuni și să nu pună preț pe dragoste între ei. Ei trebuie să fie servitori, nu 

stăpâni. Va veni vremea când veți înțelege măreția adevăratei smerenii și atunci veți realiza că oricine a 

știut să fie slujitor a fost în realitate liber în sarcina sa de a face bine și de a răspândi milostenia, iar 

credința, încrederea și pacea l-au însoțit în viața sa. 

13 Pe de altă parte, cel care s-a crezut rege și stăpân, fără să aibă meritul de a fi astfel, este - chiar 

dacă națiunile se așează la picioarele lui - un sclav, este un nenorocit, pentru că nu are nici odihnă, nici 

pace, nici siguranță, nici credință. 

14 Dacă vrei o încurajare reală în lupta spirituală, întoarce-te către aproapele tău și vei simți o 

satisfacție profundă, o fericire de nedescris, incomparabil mai mare decât plăcerile pe care ți le poate oferi 

lumea, de fiecare dată când vei mângâia un îndoliat, vei vindeca un bolnav sau vei salva un răposat. Dacă 

inima ta umană și mică experimentează cândva acest gen de bucurie, înseamnă că sufletul tău a luptat și s-

a ridicat. 
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15 Detectez această întrebare secretă în inima ta: "Ce se va întâmpla cu noi când ne va lipsi căldura 

acestui Cuvânt?". Motivul este că sufletul tău anticipează timpul de durere care va dezintegra lumea din 

momentul în care manifestarea mea se va încheia. 

16 Eu vă spun: Dacă urmați învățăturile mele, nu veți avea de ce să vă temeți. Căci pe oricine umblă 

pe calea mea, lumina mea îl luminează și are pacea mea. Fiți îngrijorați de cei care au uitat să se roage, de 

cei care nu simt caritate în inima lor, de cei care nu cunosc darurile spirituale pe care le au. Rugați-vă 

pentru ei toți. 

17 Învățați-i să se roage, faceți-i pe semenii voștri să înțeleagă că spiritul lor este cel care trebuie să 

comunice cu Creatorul său, astfel încât să realizeze că rugăciunile lor sunt aproape întotdeauna strigătul 

trupului, expresia fricii, dovada lipsei lor de credință, a revoltei sau a neîncrederii lor în Mine. 

18 Fă-i pe semenii tăi să înțeleagă că nu trebuie să se mortifice sau să-și sfâșie trupul pentru a-mi 

mișca spiritul, pentru a-mi trezi compasiunea sau mila. Cei care își impun suferințe trupești și penitențe o 

fac pentru că nu au nici cea mai mică cunoștință a ceea ce sunt cele mai plăcute ofrande pentru Mine, nici 

nu au vreo idee despre dragostea Mea și despre mila Tatălui vostru. 

19 Credeți că este nevoie de lacrimi în ochii voștri și de durere în inimile voastre pentru ca Eu să am 

milă de voi? Acest lucru ar însemna să-mi atribuiți duritate, insensibilitate, indiferență, egoism. Îți poți 

imagina aceste defecte în Dumnezeul pe care îl iubești? 

20 Cât de puțin v-ați străduit să Mă cunoașteți! Motivul este că nu v-ați antrenat mintea să gândească 

în armonie cu Duhul Sfânt. 

21 Vă vorbesc mult despre rugăciune, pentru că este necesar să descoperiți toate puterile și 

eficacitatea inerente acesteia. Pentru că a sosit timpul ca spiritul vostru să își îndeplinească marea misiune 

în lume la care a fost destinat, iar rugăciunea este cea mai bună armă pentru lupta sa. 

22 Cel care știe să se roage este un soldat al lui Dumnezeu, pentru că spiritualizarea sa îl face 

invincibil. Armele sale funcționează fără ca lumea să observe. Lumina lui luminează întunericul, puterea 

lui zădărnicește intențiile rele, iubirea lui sădește pacea. El nu are nevoie de mijloace materiale pentru a-și 

duce la bun sfârșit misiunea, el se împlinește și acționează ca și cum ar fi deja în domeniul spiritual. 

23 Am acordat omenirii timpul necesar pentru trezirea sa spirituală, iar acest timp se apropie de 

sfârșit. Trebuie doar să mai facă câțiva pași pe căile lumii, apoi se va opri pentru a intra de bunăvoie în 

împărăția iubirii. 

24 Veți vedea totuși un om puternic care se va năpusti asupra altui om puternic pentru a-l distruge și a 

rămâne stăpânul pământului. Ei nu realizează că puterea pe care au căutat-o nu le va fi acordată pentru că 

depășesc limitele liberului arbitru. 

25 Dacă la sfârșitul bătăliei cineva mai stă încă în picioare și vrea să strige strigătul de victorie, va 

vedea că regatul său este format din ruine și cadavre, că imperiul său mondial este format din mizerie și 

moarte, și acesta va fi sfârșitul războaielor în lume. 

26 Atunci, ființa umană nu va putea pretinde că a găsit în Mine un obstacol în calea științei sale sau 

un dușman în lupta sa pentru putere și în dorința sa de măreție. Pentru că l-am lăsat să meargă până la 

capăt, până la limită, pentru că știți că orice lucru uman are o limită. 

Omul a creat o lume conform ideilor sale și el însuși a distrus-o pentru că bazele ei nu erau solide. De 

ce Mă va putea acuza? Dar când durerea este mai mare și inima lui este îngrozită de rezultatul faptelor 

sale, atunci va striga după milă și iertare, căci numai în acel moment sufletul va sparge temnița în care era 

prizonier, pentru a izbucni în dorința de Cel pe care îl uitase, sau dacă și-l amintise cândva, era numai 

pentru a se îndoi de puterea Lui. 

27 Omul va ajunge să cunoască dreptatea Mea - nu pedeapsa Mea. Căci dacă acest sentiment ar exista 

în Mine și l-aș descărca asupra umanității, în loc să o purific, aș păta-o. Dar dreptatea mea are sarcina de a 

restabili puritatea în sufletul tău. 

28 Vedeți cum Eu - în timp ce oamenii își pregătesc distrugerea - le asigur totul pentru mântuirea și 

învierea lor, chiar dacă pentru aceasta trebuie să treacă printr-un creuzet de suferințe incomensurabile, care 

sunt necesare pentru a întări sufletele în pocăința lor și în hotărârea de a rămâne credincioși Legii. 

29 Toți vor fi salvați de iubirea Mea, tuturor le voi da ocazia să se întoarcă la Mine, și atunci veți ști 

că Eu sunt Atotputernicul și învingătorul final. Dar nu voi domni peste cei învinși, nici peste cei morți, nici 

peste cei umiliți: victoria mea va fi reală, pentru că voi domni peste învingători. 



U 278 

20 

30 Sunteți ca un parc pe a cărui peluză, îngrijită de Mine, nu am lăsat să crească buruieni. Am lăsat 

arbuștii să crească, mugurii să răsară și caliciile să se deschidă, astfel încât vizitatorul să se bucure de 

priveliștea lor, iar plimbărețul să se poată adăposti de intemperiile vremii și să se odihnească la umbra 

copacilor. 

31 Uneori, pacea ta se transformă în luptă, alarmă sau teamă. Acest lucru se întâmplă atunci când 

furtuna lovește câmpurile și grădinile, zguduie copacii și defoliază florile. Apoi vă întrebați care este 

semnificația acestor încercări. Dar Eu vă spun că vârtejul face să cadă din pomi fructele rele și frunzele 

uscate și spulberă din grădină tot ceea ce nu trebuie să existe în sânul ei. 

32 Când această grădină va înflori și va da roadele sale conform voinței mele, îi voi deschide porțile și 

voi invita locuitorii altor provincii să intre în ea pentru a le oferi fructele care le plac cel mai mult, astfel 

încât să le poată duce în provinciile lor. 

33 Binecuvântez copacii care, deși au fost biciuiți de uragan, au reușit să rămână neclintiți și care, deși 

ramurile lor au fost defrișate pentru o scurtă perioadă de timp, în curând s-au acoperit din nou de verde. 

34 Când testul s-a terminat, ai văzut cu uimire că fructele putrede și frunzele uscate au căzut din pom. 

35 Eu v-am dat puterea de a rezista testului și v-am dat lumina pentru a înțelege sensul acestor lecții 

divine. 

36 Dacă te-aș întreba care sunt acele fructe rele pe care pomul tău le dă uneori, ce mi-ai spune? 

Imediat Mi-ați răspunde că sunt frații și surorile voastre care nu lucrează cu sinceritate, care nu s-au 

reînnoit, care nu Îmi oferă nimic bun. Dar eu vă spun că nu frații și surorile voastre sunt roadele rele, că nu 

pe ei îi spulberă vântul din grădină. Roadele rele sunt obiceiurile rele, sentimentele rele, greșelile pe care 

le fac în lucrarea Mea. Iar frunzele uscate sunt toate acele acte de cult superflue care încă persistă în mod 

obișnuit în mijlocul discipolilor mei, cum ar fi formele exterioare de cult, rituri, acte simbolice și 

comportamente care aparțineau unui trecut foarte îndepărtat, dar care astăzi sunt deja ca niște frunze uscate 

fără sevă care au căzut din pomul vieții. 

37 Dacă învățătura mea ar considera pe vreunul dintre voi ca fiind un fruct rău, nevrednic de a fi în 

pomul dreptății și al iubirii mele, nu ar fi adevărată, pentru că nu ar arăta milă față de cel care acționează 

ilegal, nu ar arăta iubire față de cel aflat în nevoie și nici autoritate pentru a-l converti. 

38 Să știi că nu alung pe nimeni și nu alung pe niciunul dintre copiii Mei, ci alung din inima lui orice 

nelegiuire și îl învăț să alunge din sânul lui tot răul care îl îndepărtează de la adevărata împlinire a Legii 

Mele. 

39 Dacă ar trebui să-i resping pe cei imperfecți și să-i accept doar pe cei buni și drepți - vă spun cu 

adevărat, niciunul dintre voi nu ar fi ales de Mine, pentru că sunteți cu toții imperfecți și nu găsesc nici 

măcar o persoană dreaptă în mijlocul vostru. 

40 Măreția învățăturii mele este mântuirea păcătoșilor. 

41 Mulțumiți-i Tatălui vostru, căci El însuși este cel care vă explică învățăturile Sale, pentru că 

omenirea îmi denaturează învățăturile, făcând să pară că ceea ce este infinit de drept este nedrept. 

42 Tu reprezinți grădina mea. Cuvântul meu a fost cel care te-a hrănit. Dar nu ați înflorit încă și nici 

nu ați dat roade. În adevăr, vă spun că florile grădinii voastre se vor deschide doar atunci când vă veți 

schimba de la spirit la spirit, iar fructele pomului vostru se vor coace doar atunci când lucrările voastre vor 

conține adevăr, iubire, cunoaștere, când vor avea viață, hrană și bun gust. 

43 Vă spun încă o dată că acest Al Treilea Timp, când M-ați auzit prin intermediul intelectului uman, 

a fost doar o etapă de pregătire sau de formare - o manifestare a Cuvântului Meu, a Spiritului Meu, dar 

încă umanizată și materializată. De aceea, vă spun că această formă de comunicare nu poate fi scopul 

aspirațiilor voastre spirituale. 

44 Această proclamație a fost pasul care v-a permis să faceți încă un pas pe calea care vă aduce mai 

aproape de comuniunea perfectă. 

45 Vă vorbesc adesea despre acest lucru pentru ca, atunci când va veni sfârșitul perioadei actuale, să 

puteți face pasul spre noul timp fără timiditate. Atunci vă veți convinge că purtătorul de voce nu este 

absolut necesar pentru a primi mijlocirea mea divină, pentru că ea va coborî asupra fiecărui suflet. 

46 Prin această lumină veți primi ordinele mele, îmi veți simți prezența și îmi veți auzi vocea. 

47 În acel moment, neofitul va fi devenit ucenic, nu va mai fi cel care l-a chemat pe Domnul său și i-a 

spus: "Tată, vino la mine, ajută-mă, ridică-mă". Atunci el va fi cel care se va ridica și se va apropia de 
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Tatăl său pentru a-i spune: "Iubite Stăpâne, Tată, iată-mă aici, gata să Te ascult și să primesc de la Tine 

voința Ta divină". 

48 Înțelegeți, oameni buni, că ceea ce v-am dezvăluit prin intermediul acestor purtători de cuvânt nu 

este, și nici nu poate fi, tot ceea ce am de dezvăluit omului. 

49 Am dezvăluit multe lucruri prin aceste guri, dar nu este vorba de vistieria mea secretă, nu este 

vorba de întreaga carte a înțelepciunii mele. Vă spun din nou: a fost pregătirea, introducerea în perioada de 

spiritualizare. 

50 Ați început să vă dezvăluiți darurile, dar nu veți avea parte de cea mai deplină desfășurare până 

când acest cuvânt nu va înceta. 

51 Deocamdată, lăsați-vă pregătiți de Mine, astfel încât atunci când veți auzi ultimele mele discursuri 

de învățătură, să fie sărbătoare în poporul meu și nu jale pentru că nu mă mai aud sub această formă. 

52 Prin sufletul tău va trece amintirea acelor vremuri în care poporul auzea vocea lui Iehova în tunetul 

tunetului și vedea lumina Lui în fulgerele fulgerului, când primea legea cioplită în piatră, iar pâinea vieții 

veșnice era simbolizată în mană. 

53 Spiritul vostru vă va aminti de prezența mea în această lume, când am trăit cu voi, făcut om, pentru 

a fi văzut, auzit și înțeles, pentru a trezi sufletele voastre adormite prin miracolul minunilor mele, pentru a 

vă da dovezi ale iubirii mele. Și pentru a găsi credința, v-am acordat tot ceea ce mi-ați cerut: iertare, 

răbdare, minuni, binecuvântări, sânge și viață. 

54 Vă veți aminti, de asemenea, de momentul în care ați avut această manifestare prin intermediul 

emițătorilor mei sau al purtătorilor mei de voce, care făceau ca Cuvântul meu să fie audibil și îl adaptau la 

puterea de înțelegere a tuturor pentru a fi înțeles. 

55 Atunci vei plânge de tristețe și de bucurie: Din tristețe, atunci când vă dați seama de lentoarea cu 

care ați pășit pe calea spirituală și din cauza împietririi inimii voastre, care l-a obligat mereu pe Tatăl să se 

coboare la mizeria și nenorocirea voastră. Plânsul tău va fi de bucurie când vei realiza că, în ciuda 

încetineții tale, ai ajuns deja la porțile Erei Noi, în care nu-l vei mai sacrifica pe Tatăl tău, în care nu-l vei 

mai striga și nu-l vei mai implora cu lacrimi să te salveze de la pieire, pentru că vei ști deja cum să mergi 

la El, să vorbești cu El și să-l asculți cu sufletul tău. 

56 De ce ar trebui să existe durere în ultimul moment al acestei manifestări, din moment ce această zi 

marchează începutul unei noi perioade de lumină și perfecțiune mai mare? V-am spus că vreau ca această 

zi să fie o sărbătoare spirituală în mijlocul poporului Meu. 

57 Adevărat vă spun că am pregătit pentru voi învățături și mai mari decât cele pe care vi le-am 

dezvăluit până astăzi. Dar când veți fi capabili să înțelegeți și să pătrundeți tot ceea ce v-am învățat și v-am 

dezvăluit în Cuvântul Purtătorilor de Vocea? Când îmi veți spune că ați înțeles deja esența acestei 

învățături? 

58 Fiți liniștiți, căci dacă vă dedicați cu adevărat studiului și practicii Cuvântului Meu, veți fi călăuziți 

de Mine până la capătul drumului. Amintiți-vă că Eu sunt lumina care vă luminează calea. 

59 Oameni buni, vreau să recunoașteți moștenirea binecuvântată pe care ați primit-o de la mila Tatălui 

vostru încă de la început. De atunci ați fost marcați pentru a da mărturie despre adevărul Meu în Era a 

Treia. Lumina mea te-a urmat pe toate cărările lungilor tale peregrinări. 

60 Ați fost pregătiți astfel încât să Mă recunoașteți în momentul primirii acestui mesaj și să nu lăsați 

îndoiala să vă îndepărteze de Mine. De aceea, uneori, când reflectați, sunteți uimiți că ați reușit să vă 

eliberați de multe legături care vă legau. Nu puteți regreta pasul pe care l-ați făcut, pentru că ați recunoscut 

claritatea Lucrării Mele și bunătatea Cuvântului Meu. Cu toții știți foarte bine care este calea pe care o 

urmați și ce faceți în prezent. Nu există secrete în revelațiile mele, nici ambiguități în cuvântul meu. 

61 Claritatea și caracterul cuprinzător al învățăturilor mele vor face ca sufletul vostru spiritual să 

dezvăluie treptat ceea ce Tatăl i-a încredințat și să dezvăluie darurile care au fost ascunse de mult timp. 

Dormeai și abia acum îți dai seama că ai văzut lumina mea. Nu eu v-am surprins, ci voi înșivă. Nu am fost 

un secret pentru copiii mei, dar tu încă ascunzi multe secrete. De aceea, am venit în ajutorul vostru pentru 

ca voi să cunoașteți pe deplin adevărul. 

62 Mulțumiți-i Domnului vostru pentru că sunteți din nou pe cale, dar nu vă mulțumiți cu asta. 

Amintește-ți că ți-am oferit calea pentru ca tu să vii la Mine pe ea. Sunteți discipoli ai unei învățături 

spirituale al cărei scop îl considerați încă departe. Dar învățătura Mea vă sprijină, Cuvântul Meu vă 
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încurajează și mila Mea vă întărește, astfel încât să nu existe eșecuri printre voi. Pentru că nu veți culege 

recolta decât atunci când veți atinge vârful spiritualizării. 

63 În prezent, Cuvântul meu luminează pământul, tocmai a sosit la timpul prevăzut și, deși doar câțiva 

sunt martorii acestui mesaj, dacă îi comparăm ca număr cu umanitatea, va veni ziua în care Cuvântul meu 

va răsuna în toată lumea. 

Până acum v-ați mulțumit să Mă ascultați. Dar odată ce manifestarea Mea se va încheia, vor apărea 

printre voi discipolii care au studiat învățătura Mea și care veghează asupra esenței ei, care vor avea grijă 

ca în această lucrare să se realizeze astfel de lucrări de iubire care să-i convingă pe oameni. 

64 Astăzi văd încă mulți care greșesc, pentru că adaugă la învățătura mea rituri și tradiții care nu 

aparțin învățăturii mele. Dar numai după ce veți studia, purificarea și veridicitatea vor ajunge în cultul și 

actele de cult și, în consecință, unitatea spirituală a poporului. 

65 Acum credeți că înțelegeți responsabilitatea pe care o aveți și credeți că înțelegeți măreția acestei 

lucrări. Totuși, vă spun că veți avea această înțelegere doar după acest timp de învățături și după ce veți 

reflecta asupra a ceea ce ați auzit. 

66 Veți găsi totul exprimat în cuvintele mele, în niciun moment nu veți găsi ceva neclar sau ambiguu. 

Dar va trebui să vă dedicați ceva timp pentru a reflecta asupra acestui mesaj, astfel încât să puteți oferi 

omenirii o Veste Bună de lumină radiantă, de pace și de consolare adevărată. Aceasta este misiunea la care 

ați fost destinați, o, popor, ca martori ai acestei revelații. De aceea, v-am cerut să dați socoteală Tatălui 

pentru acest angajament de mult timp. 

Vegheați, rugați-vă și pregătiți-vă pentru a putea transmite Cuvântul Meu în toată puritatea sa. Vă spun 

cu adevărat că, dacă o transmiteți în acest fel, ea va fi victorioasă, pentru că va putea rezista la orice 

condamnare, ostilitate și examinare. Dar cei care o fac cunoscută vor trebui să dea mărturie prin faptele 

lor, pentru a putea rezista la judecățile disprețuitoare și la încercările la care vor fi supuși. Veți reuși acest 

lucru dacă veți fi capabili să aplicați cuvântul meu în viața voastră fără fanatism sau secretomanie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 279  
1 Mergi pe o cale spinoasă și, cu fiecare durere pe care o ai, auzi vocea conștiinței care îți spune că 

ești încă departe de a împlini legea Tatălui tău și de aceea te poticnești. 

Sufletul spiritului păstrează intuiția că a ieșit din sânul Creatorului cu mult timp în urmă și, știind că 

mai are încă un drum lung de parcurs și că trebuie să călătorească pentru a se întoarce la punctul de 

plecare, se dedică rugăciunii, știind că cel puțin în acest moment poate intra în contact cu Tatăl său. 

Sufletul știe că în rugăciune găsește o mângâiere care îl mângâie, îl întărește și îl vindecă. 

2 Îi binecuvântez pe cei care se roagă. Cu cât rugăciunea lor este mai duhovnicească, cu atât mai 

mare este pacea pe care le-o fac să o simtă. Vă puteți explica cu ușurință acest lucru, pentru că cei care, 

pentru a se ruga, depind de îngenuncherea în fața unor imagini sau obiecte pentru a simți prezența 

Divinității, nu vor putea experimenta senzația spirituală a prezenței Tatălui în inimile lor. 

3 "Fericiți cei care, fără să vadă, cred", am spus cândva, și acum o spun din nou, pentru că cel care 

închide ochii la lucrurile lumii îi deschide la cele spirituale, iar cel care are credință în Prezența Mea 

spirituală trebuie să o simtă și să se bucure de ea. 

4 Când vor înceta oamenii pământești să mai refuze spiritului lor fericirea de a Mă simți în inima lor 

prin rugăciune directă sau - ceea ce este același lucru - prin rugăciune de la spirit la spirit? Când lumina 

mea luminează viețile oamenilor, când aceștia cunosc adevărul și își înțeleg erorile. 

5 Acum este momentul potrivit pentru a vă ruga și a medita, dar cu rugăciuni lipsite de fanatism și 

idolatrie și cu o reflecție calmă și profundă asupra Cuvântului meu divin. 

6 Toate orele și toate locurile pot fi potrivite pentru rugăciune și meditație. Nu v-am spus niciodată 

în învățăturile mele că există locuri sau momente special rezervate pentru asta. De ce să mergi în anumite 

locuri din lume pentru a te ruga, când spiritul tău este mai mare decât lumea în care locuiești? De ce să Mă 

limitez la imagini și la locuri atât de limitate, când Eu sunt infinit? 

7 Motivul cel mai grav al sărăciei spirituale a oamenilor și al loviturilor pământești ale sorții este 

modul lor imperfect de a se ruga, motiv pentru care vă spun că această conștientizare trebuie să ajungă la 

întreaga umanitate. 

8 Vă aflați la porțile Epocii Spirituale. Să nu vă mirați, așadar, că vă vorbesc mult despre ceea ce 

aparține spiritului. 

9 Nimeni nu ar trebui să fie surprins de noul meu mesaj și de semnificația cuvântului meu. Căci 

profeții din Prima Eră, precum și Hristos în A Doua Eră, au anunțat cu cea mai mare claritate epoca pe 

care o trăiți astăzi. 

10 Mulți au trecut prin lume pentru că și-au dat seama că acum este momentul împlinirii acelor 

profeții. Dar trebuie să vă spun că nu toți au înțeles sensul Scripturilor, pentru că le dau o interpretare 

materială asemănătoare cu cea pe care evreii au dat-o venirii lui Mesia și a Împărăției Sale. 

11 Când eram pe pământ, v-am spus: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". Cu o altă ocazie am 

spus: "Trebuie să plec de la voi, pentru că vă voi pregăti locuința la care veți ajunge". 

12 Așadar, discipoli, dacă Eu am venit cu o Învățătură care vorbea despre o viață superioară, care vă 

dezvăluia Viața Spirituală și vă arăta calea de a ajunge la fel pe ea - o cale pe care trebuie să o înțelegeți, 

care a fost nu numai Cuvântul Meu, ci și Legea din Prima Eră și toate profețiile transmise de mesagerii 

Mei care au vorbit oamenilor despre Viața Spirituală - de ce ați luat în mod material sensul divin al acestor 

revelații? 

Am vorbit oamenilor în trecut în parabole și alegorii, pentru că nici sufletele, nici organele intelectuale 

nu erau capabile să primească lumina în deplinătatea ei. Prin urmare, era absolut necesar să transferăm acel 

limbaj, acele figuri și parabole în spiritualitate și să le interpretăm spiritual până când le găsim adevăratul 

sens. 

13 "Împărăția mea nu este din lumea aceasta", vă spun din nou. Împărăția mea este în domeniul 

spiritual, pentru că în esență eu sunt spirit. Dar, din moment ce sunteți copiii acestei Ființe, este firesc să 

aparțineți și voi acestui regat. 

Pentru a o atinge, v-am inspirat o învățătură și v-am dezvăluit o înțelepciune care vă va ridica deasupra 

condiției voastre umane și vă va apropia pas cu pas de Împărăția spirituală. 
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14 Rugați-vă și meditați, oameni buni, și nu veți cădea în eroare, nici nu veți fi derutați de nimeni. 

Pentru că voi sunteți sămânța Noii Ere, pentru că veniți pe muntele invizibil pentru a auzi vocea Tatălui 

vostru. 

15 Din întuneric și din abisuri se ridică acum suflete care măresc rândurile poporului lui Dumnezeu, 

în ai cărui copii se află sămânța lui Avraam, Iacob, Moise, Ilie și a tuturor celor care au știut să onoreze 

numele poporului lor și să slăvească numele Dumnezeului lor prin faptele lor. 

16 Un glas te-a trezit, un glas blând și liniștitor care te cheamă în împărăția luminii și a vieții, dar care 

se poate transforma în dreptate dacă alegi să continui să-ți înjosești sufletul și să nu te supui legii. 

17 Celor ascultători și umili, cuvântul meu le spune: Rămâneți tari, căci veți câștiga mult din harul 

meu și veți realiza multe pentru frații și surorile voastre. Celor nebuni vocea mea le spune: Dacă nu profiți 

de această ocazie binecuvântată de a scăpa de murdăria păcatului sau de întunericul ignoranței în care 

trăiești, vei vedea trecând peste sufletul tău vremuri și veacuri fără să știi ce a adus Domnul în mesajul 

Său, nici care au fost darurile spirituale pe care le-a descoperit poporului Său. 

18 Adevărat, va exista un moment potrivit pentru ca toți să se salveze și să se înalțe spre înălțimi. Dar 

vai de cel care întârzie acea zi! Vai de cel care ratează ocaziile de a ajunge la dezvoltarea sufletului său 

pentru că s-a dedicat lucrurilor mărunte ale acestei lumi! El nu știe cât de mult va dura timpul în care va 

trebui să aștepte o altă ocazie și nici nu știe cât de amară va fi răsplata. În aceasta nu este vorba de cea mai 

mică retribuție sau de cea mai blândă pedeapsă din partea Tatălui, ci de dreptatea Sa severă și inexorabilă. 

19 Știți astăzi, de când am venit în mijlocul vostru, dacă nu ați ratat sau nu ați profitat deja de ocaziile 

anterioare și știți cât timp a așteptat sufletul vostru pentru a primi această nouă ocazie de a îndeplini o 

misiune care i-a fost încredințată cu mult timp în urmă? Ce știe inima sau mintea ta despre trecutul 

sufletului său, despre destinul său, despre datoriile, sarcinile și ispășirile sale? Nimic! De aceea, nu trebuie 

să întrerupeți desăvârșirea sufletului, nici să îl ispitiți prin iubirea bunurilor lumii. Trebuie să urmeze o altă 

cale, alte obiective, alte idealuri. 

20 Acestea sunt primele zile ale unei epoci care răsare radiant în omenire. A apărut în mijlocul 

furtunilor, fulgerelor, cutremurelor și durerii. Dar norii negri se vor risipi și lumina adevărului va străluci 

în toată măreția sa. 

21 Astăzi încă trăiești în zilele mohorâte care preced lumina. Cu toate acestea, folosindu-se de cele 

câteva luminițe ale cerului vostru înnorat, această lumină pătrunde cu razele sale scurte de lumină care 

ajung în unele puncte ale pământului, atingând inimile, zguduind și trezind sufletele. 

22 Toți cei care au fost surprinși de această lumină s-au oprit în drumul lor pentru a întreba: "Cine ești 

tu?". Iar Eu le-am răspuns: "Eu sunt Lumina lumii, Eu sunt Lumina veșniciei, Eu sunt Adevărul și Iubirea. 

Eu sunt Cel care a promis că va veni din nou să vă vorbească - Cel despre care s-a spus că este "Cuvântul" 

lui Dumnezeu." 

23 Asemenea lui Saul pe drumul Damascului, ei și-au smerit toată mândria, și-au învins aroganța și și-

au coborât cu umilință fața pentru a-mi spune cu inima: "Tatăl meu și Domnul meu, iartă-mă. Acum 

înțeleg că Te-am persecutat fără să fiu conștient de asta." 

24 Din acel moment, acele inimi au fost transformate în mici adepți. Pentru că în această a treia eră, 

până acum, printre noii mei discipoli, nu a apărut încă niciun apostol cu înălțimea celui care m-a 

persecutat atât de mult în discipolii mei și apoi m-a iubit cu atâta fervoare. 

25 Sunteți mici imitatori și urmași ai celor care și-au scris misiunea spirituală în lume cu fapte mari de 

iubire, lăsând amprenta lor alături de cea a celui pe care l-au iubit atât de mult și pentru care au murit: 

Stăpânul lor. 

26 Vă vorbesc despre vremurile trecute, uneori în linii mari, alteori în detaliu, pentru ca voi să învățați 

să desprindeți din marile exemple de învățătură sensul spiritual care este nemuritor și neschimbător. 

27 Aici este inima mea, deschisă la orice cerere, la orice preocupare, la orice comunicare 

confidențială! 

28 Eu sunt pentru tine tată, stăpân, prieten, infirmier, doctor și consilier. Lasă-mi toate nevoile tale, 

usucă-ți lacrimile, încredințează-mi speranțele și dorințele tale, fă-mă confidentul tău. 

29 Rugați-vă, copiii mei, căci prin rugăciune se capătă înțelepciune, sănătate și putere. 

30 Vreau să deveniți adevărați discipoli ai Mei - ființe care sunt conștiente de destinul lor - oameni 

care știu cum să își înalțe sufletul pentru a nu se împiedica pe pământ. 
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31 Cel care se roagă nu se teme de prăpastii sau stânci, sufletul lui este mereu vesel. 

32 Odată ce veți trăi cu toții în acest mod, veți fi construit un sanctuar al iubirii pentru Tatăl vostru, în 

interiorul căruia vor răsuna sunetele unui cântec spiritual de laudă, mărturisind fraternitatea, înălțarea și 

armonia. 

33 Sunteți încă sub îndrumarea mea, astfel încât, atunci când veți întâmpina o încercare dificilă pe 

drumul vostru, să puteți învăța în Cuvântul meu procedura pentru a o trece. Căci acești nou-veniți de astăzi 

vor fi discipoli și chiar maeștri mâine. Prin urmare, ei au multe de învățat acum. 

34 Vă voi modela inima, vă voi forma mintea și vă voi netezi emoțiile pentru a vă trimite să dați 

mărturie despre venirea mea în cea de-a treia eră. 

35 Noul meu Cuvânt nu s-a răspândit încă pe pământ. Înainte de a intra în vigoare, le dau popoarelor 

semnele anterioare ale venirii Mele. Lumea spirituală îndeplinește în prezent sarcina de a-i trezi pe oameni 

la realitatea vieții spirituale. 

36 Aici, printre voi, M-am făcut cunoscut în detaliu. Nu puteți spune că au fost doar indicii sau 

semne. Pentru că, prin intermediul minții umane, Cuvântul Meu a fost clar și distinct, deși este doar un 

mesaj pregătitor pentru a ajunge la dialogul de la spirit la spirit. 

37 Cu siguranță, cuvântul meu prin acești purtători de cuvânt a fost o instrucție amplă și profundă. A 

confirmat adevăruri deja dezvăluite, dar a făcut și noi revelații. 

38 V-am vorbit despre destinul spiritual, despre evoluția ființelor, despre reîncarnare și repararea 

sufletului. V-am vorbit despre diversele etape de testare și instruire pe care umanitatea le-a avut pe 

pământ, simbolizate într-o carte sigilată cu șapte peceți. V-am dezvăluit că acum este cea de-a treia epocă, 

în care vin la voi în spirit, pentru că vă găsesc capabili să simțiți prezența mea spirituală, și v-am spus că 

puteți rezuma întreaga Lege în două precepte sau porunci: să vă iubiți Tatăl vostru și să vă iubiți unii pe 

alții. 

39 Gândiți-vă și veți înțelege că nu au fost semne pe care vi le-am dat, ci o mare manifestare a iubirii 

Mele părintești. 

40 Cei care au primit doar semne sunt alte popoare - cei care nu au șters din inimile lor promisiunea 

mea de a veni din nou, care explorează spațiul și iau aminte la semnificația tuturor marilor evenimente - 

sperând să spună: "Maestrul este aproape". 

41 Cât de puțin îi pasă lumii de noua Mea manifestare! Cât de puțini sunt cei care se trezesc și Mă 

așteaptă, și cât de mulți sunt cei care dorm! 

42 Despre cei care trăiesc în așteptarea Mea, vă pot spune că nu toți ghicesc forma actuală a prezenței 

Mele în acest moment. Căci, în timp ce unii, sub influența unor credințe străvechi, cred că Mă întorc în 

lume ca om, alții cred că trebuie să apar într-o formă vizibilă pentru orice ochi uman, iar foarte puțini doar 

ghicesc adevărul și bănuiesc că venirea Mea este spirituală. 

43 În timp ce unii se întreabă ce formă voi lua, la ce oră sau în ce zi Mă voi arăta pe pământ și în ce 

loc voi apărea, alții spun, fără să se gândească la manifestări sau momente precise: "Maestrul este deja 

printre noi, lumina Sa, care este Spiritul Său, ne inundă". 

44 Când acest mesaj va ajunge la toate inimile, pentru unii va fi un moment de bucurie, pentru că vor 

găsi în el confirmarea tuturor premonițiilor și credinței lor. Alții, însă, vor nega adevărul mesajului meu 

pentru că nu-l vor găsi în conformitate cu ceea ce credeau că se va întâmpla și cu modul în care va fi 

dezvăluit. 

45 Gândiți-vă la ei toți, oameni iubiți, și să știți că așteptarea este dureroasă pentru aceste suflete și că, 

în timp ce ei suferă când se gândesc că acest timp poate să nu fie cel al întoarcerii mele, voi vă 

împrospătați zi de zi cu cuvântul meu. Cât de mare va fi responsabilitatea voastră față de umanitate când 

se va sfârși! 

46 Treziți-vă, oameni buni, și treziți și celelalte popoare ale pământului, asta este tot ce trebuie să 

faceți pentru moment. Mă voi așeza cu toți - în "nor", așa cum v-am promis, și toți Mă vor vedea. 

47 De ce să credeți că venirea Mea în duh nu are niciun sens? Amintiți-vă că, după moartea mea ca 

ființă umană, am continuat să le vorbesc discipolilor mei și m-am arătat lor ca ființă spirituală. 

48 Ce s-ar fi întâmplat cu ei fără acele manifestări pe care le-am acordat, care le-au întărit credința și 

le-au insuflat un nou curaj pentru sarcina lor misionară? 
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49 Imaginea pe care au prezentat-o după plecarea mea a fost tristă: Lacrimile curgeau neîncetat pe 

fețele lor, plânsul le scăpa din piept în fiecare clipă, se rugau mult, iar frica și remușcările îi împovărau. Ei 

știau: unul Mă vânduse, altul se lepădase de Mine, și aproape toți Mă abandonaseră în ceasul morții. 

50 Cum ar putea fi ei martori ai acelui Maestru al perfecțiunii? Cum au putut avea curajul și puterea 

de a ține piept unor oameni cu credințe și moduri de gândire și de viață atât de diferite? 

51 Tocmai atunci Duhul meu a apărut printre ei pentru a le alina durerea, pentru a le aprinde credința, 

pentru a le înflăcăra inimile cu idealul învățăturii mele. 

52 I-am dat spiritului meu formă umană pentru a-l face vizibil și tangibil printre discipoli, dar 

prezența mea era încă spirituală, și vedeți ce influență și ce semnificație a avut această apariție printre 

apostolii mei. 

53 Cu adevărat vă spun că astăzi nu mi-am umanizat spiritul ca atunci, pentru că dezvoltarea voastră 

spirituală este diferită. Cu toate acestea, deși prezența Mea este subtilă și de neatins, ea este simțită de toți 

cei de aici, fără ca ochii voștri muritori să fie nevoiți să autentifice faptul că Maestrul este printre voi. 

54 Sufletul are simțuri superioare prin care poți simți, recunoaște și înțelege spiritualul. Vreau ca voi 

să percepeți prezența mea tocmai prin această sensibilitate. 

55 Dacă nu mai auziți acest cuvânt, veți cădea în tristețe, în slăbiciune și veți avea remușcări din 

cauza lipsei voastre de iubire. Dar voi veni și la tine și îți voi spune în intimitatea inimii tale: "Iată-mă, nu 

te teme, mergi pe drumul tău, nu ești singur". 

56 Cine, în afară de Mine, i-a încurajat pe ucenici în acea "a doua oară", când au plecat apoi în lume 

fără Stăpânul lor? Nu vi se pare admirabilă munca fiecăruia dintre ei? Dar vă spun că și ei au avut 

slăbiciuni ca orice altă ființă umană. Mai târziu au fost umpluți de dragoste și credință, dar nu i-a 

descurajat faptul că se aflau în lume ca oile în mijlocul lupilor și că mergeau mereu pe drumul lor sub 

persecuția și batjocura oamenilor. 

57 Aveau puterea de a face minuni, știau cum să se folosească de acest har pentru a converti inimile la 

adevăr. 

58 Fericiți sunt toți cei care au auzit cuvântul lui Isus din gura apostolilor mei, căci la ei învățătura 

mea nu a suferit nici o schimbare, ci a fost dată în toată puritatea și adevărul ei. De aceea, când oamenii îi 

ascultau, simțeau prezența Domnului în sufletul lor și simțeau un sentiment necunoscut de putere, de 

înțelepciune și de măreție în ființa lor. 

59 În acei pescari săraci și umili din Galileea aveți un exemplu demn de urmat: transformați prin 

iubire în pescari spirituali, ei au zguduit națiuni și regate prin cuvântul pe care îl învățaseră de la Isus, iar 

prin perseverența și sacrificiul lor au pregătit convertirea națiunilor și venirea păcii spirituale. De la regi 

până la cerșetori, toți au experimentat pacea mea în acele zile ale creștinismului adevărat. 

60 Acea epocă de spiritualitate între oameni nu a durat; dar Eu, care știu toate lucrurile, v-am anunțat 

și v-am promis revenirea Mea, pentru că știam că veți avea din nou nevoie de Mine. 

61 Știam că oamenii vor mistifica tot mai mult învățătura mea de la o generație la alta, vor schimba 

legea mea și vor denatura adevărul. Știam că oamenii vor uita promisiunea mea de a mă întoarce și că nu 

se vor mai considera frați, ucigându-se unii pe alții cu cele mai crude, lașe și inumane arme. 

62 Dar acum a venit timpul și ziua promisă și iată-mă aici. Nu condamnați modul în care am ales să 

mă fac cunoscut vouă, pentru că nu lumea trebuie să mă judece, ci eu sunt cel care judecă omenirea, pentru 

că acum este timpul judecății ei. 

63 Stabilesc o împărăție în inimile oamenilor - nu o împărăție pământească, așa cum mulți se așteaptă, 

ci una spirituală - a cărei putere izvorăște din iubire și dreptate și nu din puterile lumii. 

64 Văd că unii sunt mirați să Mă audă vorbind astfel, dar vă întreb: De ce vreți să vă imaginați mereu 

că sunt îmbrăcat în mătase, aur și pietre prețioase? De ce vreți mereu ca împărăția Mea să fie din această 

lume, în timp ce Eu v-am arătat contrariul? 

65 Vă aduc o nouă lecție prin care veți învăța să trăiți spiritual pe pământ, care este adevărata viață 

rânduită de Dumnezeu pentru oameni. 

66 V-am spus deja că "spiritualizarea" nu înseamnă bigotism, nici fanatism religios, nici practici 

supranaturale. Spiritualizarea înseamnă armonie a sufletului cu 
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trup, respectarea legilor divine și umane, simplitatea și puritatea vieții, credința absolută și profundă în 

Tatăl, încrederea și bucuria de a-L sluji pe Dumnezeu în aproapele, idealuri de perfecțiune morală și 

sufletească. 

67 Când vă arăt puritatea Doctrinei Mele, simțiți că erorile voastre ies mai mult în evidență. Acum, 

discipoli, sunt gata să vă iert toate fărădelegile dacă mâine, la glasul conștiinței, vă ridicați pentru a vă 

repara toate greșelile, pentru a recupera timpul pierdut și pentru a demonstra puritatea Doctrinei Mele prin 

puritatea acțiunilor voastre. 

68 Este necesar să apară un popor de rang înalt și atent la legile mele, care să le dovedească oamenilor 

că spiritualizarea nu este nimic imposibil, că reînnoirea naturii umane nu este un sacrificiu, iar serviciul 

spiritual nu este o renunțare la viața umană. 

69 Veți fi capabili să deveniți cei care predică și predau Lucrarea mea, pentru că aveți experiența 

necesară, care vine dintr-un trecut lung, dintr-o lungă dezvoltare. 

70 Trebuia să parcurgi multe drumuri pentru a cunoaște spiritismul. Și voi ați fost idolatri și nu ați 

putut să-mi descoperiți prezența fără ajutorul simbolurilor, nu m-ați putut onora fără ceremonii. Dar, din 

fericire, ai ajuns la o răscruce de drumuri și, când nu știai încotro s-o iei, ai auzit vocea mult dorită a 

Maestrului, care ți-a arătat din nou calea. 

71 Nu credeți că bogăția voastră de experiență vă servește atât pentru a-i înțelege, cât și pentru a-i 

încuraja pe semenii voștri? 

72 V-am prezis deja că lupta va fi aprigă, pentru că fiecare își consideră religia sa perfectă și modul 

său de a o practica ireproșabil. Dar vă spun că, dacă ar fi fost așa, nu aș fi avut niciun motiv să vin să vă 

vorbesc în acest moment. 

73 Vă dau prin inspirație o învățătură profund spirituală, pentru că văd că păgânismul domnește în 

formele voastre de cult și că sămânța rea a fanatismului v-a otrăvit cu ignoranță și ură. 

74 Sabia mea de lumină este în mâna mea dreaptă, eu sunt luptătorul și regele care distruge tot ce este 

contrar, tot răul existent și tot ce este fals. Când bătălia mea se va încheia și când inimile vor fi învățat să 

se unească pentru a se ruga și a trăi, privirea spiritului vostru mă va descoperi în lumină infinită și în pace 

eternă. "Aceasta este Împărăția Mea", vă voi spune, "și Eu sunt Regele vostru, căci pentru asta sunt aici și 

pentru asta v-am creat: pentru a domni". 

75 Înțelegeți în ce feluri diferite de cele omenești îmi fac cuceririle, înțelegeți cum, pentru a domni în 

inimile voastre, în loc să vă supun prin frică sau violență, m-am făcut om pentru a trăi cu voi, v-am spălat 

și sărutat picioarele și am devenit jertfa voastră. 

76 M-am dăruit complet vouă, și de aceea vă spun că toți vă veți dărui în cele din urmă mie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 280  
1 Lasă înțelesul cuvântului meu să pătrundă în sufletul tău, astfel încât să se revarsă din inima ta, 

transformat în caritate, în pace, în învățătură pentru semenii tăi. 

2 Semnul pe care acest popor îl va lăsa pe pământ va fi cel al păcii și va arăta lumii că el deține cu 

adevărat cheia care deschide ușile către lumea de dincolo pentru om. Misiunea sa este aceea de a dărâma 

granițele pentru a uni spiritual popoarele până când moștenirea lăsată de Babel omenirii va fi distrusă. 

În această nouă națiune a lui Israel, toate națiunile vor fi binecuvântate pentru că și-au pus înțelegerea 

la dispoziția Mea pentru proclamarea Cuvântului Meu și pentru că în ele va începe dialogul de la spirit la 

spirit. 

3 În calea sa va semăna spiritualizare, va lăsa lumină, va deschide căi pentru reînnoirea celor rătăciți, 

va semăna în inimi sămânța al cărei rod va fi armonia și fraternitatea între oameni. 

4 Când vorbesc despre misiunea acestui popor, o fac în calitate de Dumnezeu, îi instruiesc în calitate 

de Tată și le ordon în calitate de Judecător. 

5 Cuvântul meu nu este doar pentru cei care îl aud în acest moment. Ea cuprinde întregul univers. 

Dar așa cum în alte vremuri legea și învățătura mea au început la un singur popor, nu vă puteți imagina 

puterea pe care o are învățătura mea. Prin urmare, vor fi alte popoare și alți oameni care vor da acestui 

cuvânt adevărata sa valoare, îl vor interpreta și îl vor pune în aplicare în mod perfect. 

6 Este necesar ca o învățătură înțeleaptă, puternică și puternică să lumineze viața acestei lumi, pentru 

ca oamenii să se ridice în dorința de adevăr și să trezească în sufletele lor idealul unei dezvoltări 

superioare. 

7 Credeți că neg eficiența învățăturii pe care v-am adus-o în Era a doua ca mesaj de iubire? Nu, v-o 

aduc din nou pentru că nu o mai aveți pe pământ, pentru că ați îngropat-o în cărți și nu o mai purtați în 

inimă. Dar acum v-o aduc înapoi în învățăturile mele, pentru că dragostea mea pentru voi este 

neschimbată. Numai că nu va mai fi în inima ta, unde o pun eu, ci în sufletul tău spiritual, unde nu se va 

mai pierde, pentru că pâinea care hrănește sufletul rămâne în el. 

8 Manifestarea Mea prin organul minții acestor purtători de voce, necunoscuți și nesemnificativi în 

viața lor materială, a fost dovada că am venit să dăruiesc lumii - că nu am descoperit printre savanții sau 

printre doctorii ei nici măcar o persoană pregătită care să fi fost gata să primească în mintea sa raza 

Divinității Mele, abandonându-se în întregime voinței Mele. 

9 Nimic nu este imposibil pentru Mine, voința Mea s-a împlinit și se va împlini întotdeauna, chiar 

dacă uneori pare că voința omului este cea care conduce și nu a Mea. 

10 Calea libertății de voință a omului, dominația sa pe pământ, victoriile aroganței sale, constrângerea 

pe care o impune uneori prin folosirea forței, sunt atât de trecătoare în comparație cu eternitatea, încât pot 

într-adevăr să modifice într-un fel planurile divine; dar mâine, sau în cursul desăvârșirii lor, voința 

Spiritului meu se va revela din ce în ce mai mult asupra tuturor ființelor, permițând binele să existe și 

eliminând impuritatea. 

11 Acest regat pe care omul l-a creat pe pământ va trebui foarte curând să fie judecat de Mine. Și vă 

spun cu adevărat că din ea va rămâne doar ceea ce este bun, ceea ce este permis, ceea ce conține adevărul. 

Dar tot ceea ce conține aroganță, egoism, minciună, ceea ce este otravă și moarte, va fi distrus și aruncat în 

focul necruțător al anihilării. 

Dar cine va realiza această lucrare de distrugere a răului? Omul. El va lua asupra sa sarcina de a 

distruge cu propriile mâini tot ceea ce a descoperit știința sa pentru a face rău aproapelui său. Apoi, când 

testul se va încheia, doar adevăratele lumini pe care le-a descoperit vor continua să existe și să strălucească 

pentru a ilumina calea omenirii în viitor. 

12 Voi face ca toate secolele și toate veacurile de neascultare și degradare ale acestei umanități să 

apară doar ca o clipă când oamenii vor păși o dată pe calea mea. Voi face ca acea perioadă de timp, scurtă 

în realitate, care a umbrit viața spirituală a omului, să se dizolve și să dispară sub strălucirea divină a 

luminii mele, care va ilumina vârsta spirituală a oamenilor la apogeul Erei a treia. 

13 Când vă gândiți la numărul celor care ascultă cuvântul Meu, vi se pare foarte mic. Dar, vă spun cu 

adevărat, în spatele vostru vin - invizibile ochilor voștri - mari mulțimi de suflete pe care le conduceți pe 

calea spre Lumină. 
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14 Dacă oamenii și-ar cunoaște darurile spirituale - câte suferințe ar ușura! Dar ei au preferat să 

rămână orbi sau inerți, lăsând să vină peste ei momentele de cea mai mare durere. 

15 Învățătura mea vă va lumina, astfel încât să vă puteți scuti de marile suferințe care au fost anunțate 

omenirii de către profeții vremurilor trecute. 

16 Celor care cred că îi pedepsesc pe oameni dezlănțuind forțele naturii asupra lor, le spun că fac o 

mare greșeală dacă gândesc astfel. Pentru că natura evoluează și se schimbă, iar în schimbările sau 

tranzițiile sale apar tulburări care vă provoacă suferință dacă nu respectați legea Mea; totuși, voi le atribuiți 

pedepselor divine. Este adevărat că dreptatea mea acționează în ei; dar dacă voi, ființe privilegiate de 

scânteia divină care vă luminează sufletul, ați fi trăit în armonie cu natura care vă înconjoară, spiritul 

vostru v-ar fi ridicat deasupra schimbărilor, deasupra violenței forțelor naturii, și nu ați fi suferit. 

17 Numai în îmbunătățirea vieții voastre puteți găsi acea putere sau abilitate de a vă elibera de efectul 

elementelor dezlănțuite. Pentru că nu doar credința sau rugăciunea sunt armele care îți dau biruința asupra 

loviturilor și adversităților vieții: Această credință și rugăciune trebuie să fie însoțite de o viață virtuoasă, 

curată și bună. 

18 Dacă ați rămas deseori nevătămați prin credința voastră sau prin rugăciune, este mai mult prin 

compasiunea mea față de voi decât prin meritele voastre că ați triumfat în încercări. 

19 Înțelegeți de ce vă spun în fiecare dintre învățăturile mele să vă pregătiți și, în același timp, vă 

ordon să vegheați și să vă rugați pentru a obține acea spiritualizare care vă face să fiți în armonie cu tot 

ceea ce vă înconjoară în viața voastră, făcându-vă invulnerabili la acțiunea forțelor naturii atunci când 

acestea se pun în mișcare. 

20 Este necesar să înțelegeți perioada pe care o trăiți în prezent - o perioadă de tranziție nu doar în 

domeniul spiritual, ci și în natura materială care vă înconjoară. 

21 Să știți că această casă care vă găzduiește face în prezent un pas spre perfecțiune pentru a găzdui 

ființe superioare în viitor și este firesc să experimentați o tulburare. 

22 Este o perioadă de confuzie care se reflectă în viața oamenilor, atât în mintea și sufletul lor, cât și 

în sentimentele lor, în trupurile lor și în tot ceea ce îi învăluie și îi înconjoară. Oamenii suferă pentru că au 

intrat în vremea încercărilor fără pregătire spirituală, fără credință, fără cunoașterea capacităților lor, fără 

rugăciune. 

23 Numai puterea și iubirea mea vă pot salva de la pierzanie în haos. 

24 Ridicați-vă viața, oameni buni, instruiți-vă în acest Cuvânt de Lumină pe care vi-l trimit, și vă spun 

cu adevărat că nu numai că vă veți salva pe voi înșivă, dar influența și protecția voastră vor ajunge și la 

mulți dintre semenii voștri. 

25 Amintiți-vă de Isus când a traversat marea într-o barcă cu ucenicii Săi. Valurile de apă se ridicau, 

marea făcea spume și valurile erau furioase. Ucenicii s-au temut pentru viețile lor când au văzut că Isus 

dormea. Le lipsea credința pentru a se salva. Dar dragostea Stăpânului i-a ajutat, dându-le dovada puterii 

Sale asupra elementelor, când și-a întins mâna dreaptă și a poruncit apelor să se liniștească. 

26 Aceste lecții erau noi pentru omenire. Dar voi, discipolii Erei a Treia, ar trebui să reflectați că nu 

trebuie doar să trăiți cu încrederea că în cele din urmă vă voi salva din compasiune, ca discipolii din barcă, 

ci că trebuie să vă desfășurați în voi înșivă forțele sufletești care încă nu se manifestă în ființa voastră. 

27 Acei discipoli mi-au învățat lecția. Pentru că în călătoria lor misionară au întâlnit marile încercări 

care îi chinuiau pe semenii lor, iar lor au înțeles cum să le dezvăluie autoritatea spiritului lor. 

28 Vreți să fiți printre cei care dau mărturie despre adevărul acestui cuvânt în acest timp? Atunci dați 

spiritualitate vieții voastre, pentru că astfel vă veți desfășura acea putere pe care o purtați ascunsă în ființa 

voastră. 

29 Atunci când oamenii ating spiritualitatea, vor fi creaturi superioare la tot ceea ce îi înconjoară. 

Pentru că până acum au fost doar niște ființe slabe, aflate la mila forțelor naturale, a puterilor și a 

influențelor care nu se presupune că sunt superioare ființelor umane, pentru că nu sunt mai presus de ele. 

30 Această învățătură este scurtă, dar cu un conținut profund. Studiați-o, discipoli, și învățați-o. 

31 "Fixează-ți ochii la Mine când te-ai rătăcit; fii cu Mine astăzi. Ridicați-vă gândurile spre Mine și 

vorbiți-Mi așa cum un copil vorbește cu tatăl său, cum vorbește cineva cu încredere cu un prieten." 
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32 Eu sunt Maestrul Divin care a venit din când în când pentru a vă da instrucțiunile Sale. Când goliți 

o cupă foarte amară, nu este pentru că vă pedepsesc, ci pentru că trebuie să vă purificați pentru a ajunge la 

mine. 

33 Vă aștept. Dar, pentru ca voi să nu vă împiedicați să vă întoarceți pe această cale, trebuie să vă 

ajut, iar acest lucru îl fac trimițându-vă lumina mea, care este revelație, inspirație și încurajare. 

34 Intri acum într-o nouă etapă a vieții tale; drumul este pavat. Ia-ți crucea și urmează-Mă. Nu vă 

spun că nu există încercări pe această cale, dar ori de câte ori veți traversa o porțiune dificilă de drum sau 

veți goli o cupă de suferință, veți auzi o voce care vă încurajează și vă sfătuiește, iubirea mea va fi cu voi, 

vă va ajuta și vă va ridica, și veți simți mângâierea blândă a balsamului meu vindecător. 

35 Mâine, când această voce nu va mai răsuna de pe buzele purtătorilor mei de cuvânt, îi veți păstra 

semnificația în memorie și va continua să vă încurajeze și să vă ghideze. Vă veți ruga așa cum v-am 

învățat și veți primi inspirația mea de la un spirit la altul. Oriunde vă veți aduna pentru a studia Cuvântul 

meu, prin unirea gândurilor voastre veți forma un templu plin de lumină și armonie. 

Prin aceasta veți înțelege că aceste locuri de întâlnire în care v-ați adunat pentru a asculta Cuvântul 

Meu nu sunt templul Domnului, deși vă spun și acest lucru, că dacă doriți să continuați să le dedicați 

reuniunilor voastre, puteți face acest lucru. 

Aici, unde sunteți cu toții uniți, vă veți dărui unii altora putere, lumină, credință, curaj și căldură, iar 

când îmi veți fi învățat lecția, vă veți aduna pentru a vă ruga și vă veți gândi la casa voastră, care este un alt 

loc potrivit pentru a vă împărtăși cu Maestrul vostru. 

Dacă câmpurile și pajiștile vă invită să vă îndepărtați de zgomotul orașului, veți găsi acolo și un loc 

potrivit pentru devoțiunea voastră și veți simți prezența mea în voi. Dar rămâneți uniți spiritual și trăiți 

întotdeauna în armonie cu legea mea. 

36 Încetul cu încetul vă veți obișnui cu fraternitatea și unirea voastră, iar în mijlocul vostru familia 

spirituală pe care vreau să o formați va crește în putere. 

37 Vă spun cu adevărat că, odată ce veți reuși să realizați această bună armonie între voi, veți fi un 

bun exemplu pentru omenire. Amintește-ți că nicio frunză din copac nu se mișcă fără voia Mea, totul se 

desfășoară așa cum permit Eu, totul este determinat de Mine. 

38 Îmbrăcați-vă cu veselie și cu credință, iar când vă veți găsi pe drum provocate de ispite, rugați-vă 

și nu vă tulburați, căci în rugăciune veți găsi armele necesare pentru a lupta și a învinge. 

39 Mergeți pe cale pas cu pas, fără grabă, căci altfel riscați să vă împiedicați sau să cădeți în prăpastie. 

Învățați cu adevărat calea, pentru ca mai târziu să o puteți preda semenilor voștri. 

40 Nu trebuie să te mulțumești cu primele tale fapte, crezând că ai dobândit merite suficiente pentru 

desăvârșirea sufletului tău. Dar, pentru a învăța zilnic noi lecții și a descoperi revelații mai mari, consacrați 

întotdeauna ceva timp studierii Lucrării mele. 

41 Discipolul curios va auzi mereu răspunsul la întrebările sale și va auzi mereu sfaturile mele 

părintești în momentele de încercare. 

42 Discipolul avansat va fi o sursă de iubire pentru semenii săi, se va simți cu adevărat înzestrat de 

Tatăl său cu o moștenire și va recunoaște că a sosit momentul să pornească la drum pentru a-și îndeplini 

marea misiune spirituală printre oameni. 

43 Fiecărui "lucrător" i se atribuie un număr de suflete cărora trebuie să le ofere lumină, mângâiere și 

pace. Această multitudine nu vă va copleși niciodată, pentru că o veți întâlni puțin câte puțin, răspândită 

de-a lungul întregii voastre vieți. 

44 Astăzi, învățătura mea constă în sfaturi și sugestii părintești. Este simplu, dar dacă îl pătrundeți 

spiritual, veți descoperi solemnitatea acelei predici pe care am ținut-o în fața marilor mulțimi în cea de-a 

doua eră, pe munte. 

45 Din norul spiritual vă trimit raza spiritului meu care coboară peste ființa voastră și vă permite să 

ascultați cuvântul meu. 

46 Ți-am adus o învățătură înaltă, așa cum ți-am dezvăluit-o atunci - o învățătură care este mai presus 

de toate cunoștințele lumii, singura lumină care te poate conduce la viața adevărată. 

47 Învățătura mea îi instruiește pe oameni să trăiască o viață înaltă, nobilă și pură pe pământ. De 

asemenea, pregătește sufletul pentru ca, odată intrat în casa sa de dincolo, să poată crea o operă care să-l 

apropie de perfecțiune. 
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48 Dobândește deja merite pentru viața ta viitoare. 

49 Unii suferă pentru că văd marile necazuri ale umanității și se simt incapabili să îi ușureze pe cei 

mai mici de suferințele lor. Veniți la Maestru și vă voi învăța cum să mângâiați, cum să dați pace și cum să 

vindecați. 

50 Odată ce îți vei semăna calea cu caritate, ți se va părea că munca ta este foarte neînsemnată în 

comparație cu toate suferințele și tragediile umanității. Cu toate acestea, vă spun că munca voastră aparent 

nesemnificativă va diminua durerea care apasă asupra umanității și, în același timp, va diminua forțele 

războiului. 

51 Vei lucra în liniște printre oameni. Dar va veni momentul în care această tăcere va înceta și Vestea 

Bună va răsuna în întreaga lume. 

52 Apostolii spiritismului nu vor rămâne singuri. Vor avea loc evenimente în lume care vor fi 

favorabile desfășurării acestei învățături. 

53 Totul este pregătit cu perfecțiune. Eu v-am făcut cunoscut planul Meu. Este necesar doar să 

studiați cu atenție Cuvântul Meu, pentru a nu contrazice ceea ce am prevăzut. 

54 Încercările vieții și cuvântul meu vă pregătesc. Unii s-au oprit acolo unde încercarea i-a luat prin 

surprindere pentru că nu au aplicat învățătura mea pentru a fi victorioși. Alții, însă, trec prin încercări în 

pace, pentru că nu uită niciodată ceea ce au auzit de la Maestru. Nu uitați că încercările dau putere și 

perseverență sufletului și că mâine, pe drumul vostru, veți întâlni mulți învinși care au nevoie de cuvântul 

de lumină și de mărturia celor care au știut să învingă. 

55 Spiritualizați-vă, vă spune Maestrul, pentru că spiritualizarea vă va ajuta să vă ridicați deasupra 

adversității și vă va ușura nevoile fizice. 

56 Învățați să vă rugați, căci și cu rugăciunea puteți face mult bine, așa cum și cu rugăciunea vă puteți 

apăra de trădare. Rugăciunea este un scut și o armă; dacă aveți dușmani, apărați-vă prin rugăciune. Dar să 

știți că această armă nu trebuie să rănească sau să facă rău nimănui, pentru că singurul ei scop este de a 

aduce lumina în întuneric. 

57 Veți acționa într-o manieră pură, fără să adăugați vreodată la învățătura mea vreun act impur de 

închinare care există pe pământ. 

58 Acesta este cuvântul meu de învățătură. Ați venit aici cu inimile deschise la învățăturile mele, așa 

că a trebuit să mă revărs în lumină printre voi. 

59 Eu v-am dat balsamul meu și pacea mea în fiecare cuvânt pe care l-am rostit, popor iubit. 

60 Sufletul tău a înviat și este gata să audă vocea Mea. Îl văd transformat într-un adevărat sanctuar în 

care las să pătrundă sunetul Cuvântului Meu, care este lumina "Cuvântului", astfel încât, simțind aproape 

respirația Tatălui vostru, să aveți puterea necesară pentru a ajunge la scopul călătoriei. 

61 În deplină cunoștință de cauză a vremurilor pe care le trăiți, ați pornit să mă urmați, și asta pentru 

că sufletul vostru spiritual știe ce a venit să facă pe pământ. Astfel, veți putea lua cu pas ferm calea 

învățăturii spirituale, astfel veți putea în curând să-mi oferiți venerația pe care o aștept de mult timp din 

partea umanității. 

62 Am intenționat ca timpul manifestării mele să fie lung, pentru ca voi să vă întăriți cunoștințele și 

credința și să nu spuneți mai târziu: "Prezența Maestrului printre noi a fost atât de scurtă încât nu am avut 

timp suficient pentru a ne convinge de adevărul Său. 

63 Învățătura mea, plină de spiritualitate, va germina în inima acestui popor pentru ca în viitor să dea 

roadele sale de adevăr și de viață. Cuvântul meu se va răspândi pe pământ și nu va lăsa nici un loc în care 

să nu purifice, să nu lumineze și să nu judece. 

64 Atunci popoarele vor începe să se trezească la Viața Spirituală, cea adevărată și eternă, și vor 

renunța la partea exterioară și materialistă a diferitelor lor forme de cult pentru a se limita la a se întoarce 

la esența Legii mele. 

65 Omenirea își va da seama de puterea pe care i-o dă spiritualitatea și își va întoarce privirea de la tot 

ceea ce a ținut-o în loc timp de atâtea secole. 

66 La ce bun ca simbolul creștinismului, adică crucea, să fie de milioane de ori pe pământ, dacă 

oamenii nu sunt de bunăvoință și nu se iubesc unii pe alții? 

67 Exteriorul nu mai are putere asupra oamenilor, nu mai există nici respect, nici credulitate, nici 

regretul de a fi făcut rău. De aceea vă spun că simbolurile și formele de închinare vor dispărea, pentru că 
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timpul lor a trecut, iar închinarea interioară va fi cea care va duce ființa umană la lumină, o va ridica și o 

va conduce la Mine. 

68 În cel mai pur al ființei sale, în spirit, voi scrie legea Mea în acest timp, voi face să se audă vocea 

Mea, voi ridica templul Meu; căci ceea ce nu este în om, ceea ce nu este în sufletul său, este ca și cum nu 

ar exista. 

Fie că construiți biserici materiale uriașe în onoarea Mea, fie că Îmi oferiți sărbători și ceremonii pline 

de splendoare - această ofrandă nu va ajunge la Mine, pentru că nu este spirituală. Orice cult exterior 

poartă întotdeauna vanitate și ostentație; în schimb, ofranda secretă - cea pe care lumea nu o vede și pe 

care voi Mi-o oferiți de la duh la duh - ajunge la Mine datorită modestiei, sincerității, adevărului, într-un 

cuvânt: pentru că a izvorât din duh. 

Amintiți-vă de acea parabolă a Mea care v-a fost dată în "Era a doua", cunoscută sub numele de 

Parabola fariseului și a publicanului, și vă veți da seama că instrucțiunea Mea a fost aceeași de-a lungul 

veacurilor. 

69 Nu v-aș condamna dacă ați lăsa să dispară și ultima cruce de pe pământ, cu care simbolizați 

credința voastră creștină, și ați înlocui acest simbol cu adevărata iubire reciprocă ca o compensație; pentru 

că atunci credința voastră și închinarea voastră exterioară la Dumnezeu ar deveni o închinare și o credință 

a spiritului, ceea ce corespunde cu ceea ce aștept de la voi. Dacă cultul și simbolurile voastre ar avea 

măcar puterea de a vă împiedica războaiele, de a vă împiedica să vă scufundați în viciu, de a vă menține 

pacea. Dar vedeți cum treceți peste tot ce este sfânt, conform cuvintelor voastre; vedeți cum călcați în 

picioare ceea ce credeați că este divin. 

70 Vă spun din nou: ar fi mai bine pentru voi dacă nu ați avea nici o biserică, nici un altar, nici un 

simbol sau imagine pe fața pământului, ci dacă ați ști să vă rugați cu duhul și să vă iubiți Tatăl vostru și să 

credeți în El fără a avea nevoie de substitute, și dacă v-ați iubi pe voi înșivă așa cum v-am instruit în 

Doctrina Mea. Atunci veți fi salvați, veți merge pe calea marcată de petele Mele de sânge - pete cu care am 

pecetluit adevărul învățăturilor Mele. 

71 Numai atunci când această umanitate își va abandona idolatria și fanatismul va vedea coborând 

"noua mană". Nu mai este cea care hrănea poporul în singurătatea deșertului, ci cea care coboară peste 

sufletul tău în zilele de încercare. Aceasta va fi adevărata pâine a cerului - cea pe care oamenii o primesc 

din duh în duh. 

72 Mană din prima eră a fost doar un simbol a ceea ce va fi dialogul meu spiritual cu oamenii în 

vremurile din urmă, când sufletul lor va primi hrana spirituală direct de la Divinitate. 

73 Foarte mare este responsabilitatea pe care acest popor o are față de umanitate. Ea trebuie să fie un 

exemplu de adevărată spiritualitate, trebuie să arate calea practicii religioase lăuntrice, jertfa plăcută, 

omagiul demn de Dumnezeu. Deschide-ți inima și ascultă-ți vocea conștiinței, ca să-ți poți judeca 

comportamentul și să afli dacă interpretezi cu fidelitate învățăturile mele sau dacă și tu înțelegi greșit 

sensul învățăturii mele. 

74 Nu cereți să atingeți vârful spiritualizării într-o singură zi. Mergeți spre țel cu pas măsurat, calm și 

ferm, și nu vă veți împiedica niciodată și nici nu veți avea vreun motiv să vă căiți sau să vă temeți de ceea 

ce ați făcut. Aveți grijă ca fiecare pas să fie făcut în deplină conștiință și veți vedea în curând roadele 

muncii voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 281  
1 Iubiți discipoli: Deși există multe religii, Legea este una, iar Învățătura mea este una. 

2 Învățătura mea este învățătura Duhului, care îi învață pe oameni să cultive dragostea. Dar ce a 

făcut omenirea, care se numește creștină, din învățătura mea? A făcut din ea creaturi de formă, ritualuri, 

rugăciuni de buze, iar în spatele lor își ascunde ipocrizia. 

3 Vă spun că singurul adevăr este iubirea și că dacă, deși lăudați și slăviți numele meu prin cuvinte și 

cântece, nu faceți fapte de iubire, nu veți fi pe calea adevărului. 

4 Adevărul este iubirea divină revelată în univers. Cine nu cunoaște adevărul nu-L cunoaște pe 

Dumnezeu. 

5 În ce greșeală se află oamenii când cred în Dumnezeu prin liturghii și ceremonii! 

6 Dumnezeu nu este și nici nu poate fi ceea ce a creat omul pe pământ. 

7 Dumnezeu nu are limite, este esență și omnipotență. Pentru a-L cunoaște și a-L simți, este necesar 

să devenim una cu El făcând binele, iubindu-ne unii pe alții și fiind drepți. 

8 Când vă vorbesc astfel, nu vă puteți imagina că popoarele din acest timp, cu civilizația lor 

materialistă, pot înțelege și accepta o învățătură a iubirii. Dar Eu vă spun că învățătura Mea este sămânța 

de care are nevoie lumea, că este apa pe care o dorește pentru a-și potoli setea. 

9 Această foame și sete pe care o au oamenii provine din nevoia lor de iubire și de adevăr în viața 

lor. Această mizerie spirituală și morală este rezultatul războaielor, al înstrăinărilor și al aspirațiilor lor 

pământești ambițioase. 

10 Pentru o scurtă perioadă de timp, când oamenii se simt în sfârșit obosiți de război, obosiți de 

distrugere și amărâți de atâta suferință, ei încearcă să caute calea salvatoare pe care v-o arăt. Dar, deși se 

străduiesc să interpreteze învățătura Mea în diferite forme, în toate cad din nou în rituri superstițioase, în 

culte inutile și în forme exterioare de închinare la Mine. 

11 Strigătul de libertate nu a putut să se ridice în fiecare suflet pentru că ceața care îl înconjoară este 

foarte densă. Dar lumina mea este puternică și va străpunge întunericul, pătrunzând până în partea cea mai 

sensibilă a inimii umane. 

12 De ce fel va fi această lumină? Este noul meu Cuvânt, Doctrina mea cu noile sale revelații, care îi 

învață pe oameni adevăratul mod de a se închina lui Dumnezeu. În același timp, le arată procedura pentru 

a găsi apa cristalină care să le potolească setea sufletului. 

13 Voi insufla tuturor adevăratul mod de a-L adora pe Dumnezeu și, de asemenea, modul corect de a 

trăi în conformitate cu Legea divină, a cărei împlinire este singurul lucru pe care Domnul îl va atribui 

fiecăruia dintre voi. 

14 În cele din urmă, veți recunoaște conținutul sau semnificația cuvântului meu, o, voi, oameni. 

Atunci veți descoperi că învățătura mea nu este doar vocea divină care vorbește oamenilor, ci și expresia 

tuturor spiritelor. 

15 Cuvântul meu este vocea care încurajează, este strigătul de libertate, este ancora salvatoare. 

16 Învățătura mea este lipsită de orice ritualism. Dacă nu ar fi așa, și-ar pierde esența. 

17 În acest timp vă aduc instrucțiuni pure și perfecte, motiv pentru care vă spun că la sfârșitul zilei de 

muncă veți fi creditați doar cu ceea ce ați făcut în viață cu dragoste adevărată, pentru că aceasta va dovedi 

că ați recunoscut adevărul. 

18 Omul nu a fost niciodată lipsit de revelațiile mele, care sunt lumina Spiritului, dar s-a temut să le 

pătrundă. Acum vă întreb: Ce poți să știi despre adevăr și despre veșnicie, dacă te încăpățânezi să eviți cele 

spirituale? 

19 Luați în considerare interpretarea materialistă pe care ați dat-o revelațiilor mele despre primul și al 

doilea "timp", deși ele vorbesc doar despre Divin și spiritual. Vedeți cum confundați natura materială cu 

cea spirituală, cu câtă lipsă de respect transformați profunzimea în superficialitate și înălțimea în josnicie. 

Dar de ce ați făcut asta? Pentru că, în dorința voastră de a face ceva în lucrarea lui Dumnezeu, căutați o 

modalitate de a adapta învățătura mea la viața voastră pământească, la confortul vostru uman, care vă este 

cel mai drag. 

20 Reflectați asupra a tot ceea ce v-am spus, discipoli, astfel încât, atunci când spuneți că sunteți 

spiritualiști, să fie pentru că trăiți cu adevărat ceea ce predică buzele voastre. 
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21 Cât de ușor este să spui: "Sunt un spiritualist", dar cât de greu este să fii unul cu adevărat. 

22 Câți sunt cei care ascultă cuvântul meu, care au devenit mari interpreți ai lui și totuși nu sunt cei 

mai buni discipoli ai învățăturii mele în fapte, nu împlinesc porunca divină care vă spune: "Iubiți-vă unii 

pe alții". 

23 Pe de altă parte, vedeți cât de ușor se transformă cel care aplică în practică măcar un atom din 

învățătura mea. Vreți un exemplu în acest sens? 

A fost cineva care Mi-a spus toată viața lui că Mă iubește prin rugăciuni de cuvinte - rugăciuni pe care 

alții le formulau, pe care el nici măcar nu le înțelegea, pentru că erau alcătuite din cuvinte al căror sens nu-

l cunoștea. Dar curând a înțeles adevăratul mod de a se ruga și, lăsând la o parte vechile obiceiuri, s-a 

concentrat asupra părții cele mai intime a sufletului său, și-a trimis gândurile către Dumnezeu și pentru 

prima dată a simțit prezența Lui. 

Nu știa ce să-i spună stăpânului său, pieptul începuse să îi lăcrimeze și ochii să îi verse lacrimi. O singură 

frază s-a format în mintea lui: "Tată, ce pot să-ți spun când nu știu cum să-ți vorbesc? Dar acele lacrimi, 

acele suspine, acea încântare interioară și chiar și confuzia lui îi vorbeau Tatălui într-un limbaj atât de 

frumos, cum nu veți găsi niciodată în limbile voastre omenești și nici în cărțile voastre. 

24 Această bâlbâială a ființei umane care începe să se roage duhovnicește cu Domnul său se aseamănă 

cu primele cuvinte ale sugarilor, care sunt încântare și deliciu pentru părinții lor, pentru că aud primele 

rostiri ale unei ființe care începe să se ridice la viață. 

25 Deoarece oamenii nu au fost capabili să dea o interpretare adevărată și corectă a revelațiilor care 

le-au fost date încă din cele mai vechi timpuri, am venit astăzi în spirit pentru a le oferi o expunere clară și 

o interpretare corectă a tot ceea ce i-am învățat. 

26 În zilele noastre, recunoașteți abilitățile sufletului spiritual și cele ale corpului fără a le confunda. 

27 Spiritul, mintea și emoțiile vor găsi adevărata armonie atunci când învățătura mea, ca lumina unei 

noi zile, va trezi în sfârșit această umanitate adormită. 

28 Îmi cereți să vă ajut să atingeți în această zi unirea și pacea în inimile voastre, să vă dovediți în fața 

Mea ca o ființă conștientă de procesul la care asistă atunci când aude instrucțiunile Mele prin mintea unui 

purtător de voce. Și eu primesc sufletele voastre. Tot ceea ce îmi oferiți în rugăciunile și în acțiunile 

voastre, pur și simplu, primesc ca pe un drept tribut al copiilor față de Tatăl lor ceresc. 

29 Cea mai urgentă rugăminte pe care Mi-o adresați este ca să fie pace pe pământ - ca viața 

patriarhală de altădată să se întoarcă la oameni. Dar vă spun că această pace nu se va întoarce până când 

voi, noii mei discipoli, nu veți pune bazele unei lumi noi, pentru care vă pregătesc. 

30 Odată ce veți vedea un frate în fiecare dintre vecinii voștri, odată ce veți lăsa să dispară diferențele 

dintre voi și ceilalți și Mă veți iubi pe Mine în ei, veți vedea zorii unui timp nou și viața va fi veselă și 

ușoară pentru om, iar Eu voi fi recunoscut ca Tată. 

31 Cuvântul meu de acum este același cu cel pe care vi l-am dat în Isus. Este același potop limpede ca 

cristalul care v-a cuprins sufletul când M-ați urmat prin ținuturile Palestinei. Semnificația ei îți este 

cunoscută, nu vei putea niciodată să-i confunzi "aroma", pentru că și-a imprimat pecetea divină în sufletul 

tău. 

Dar astăzi, când am coborât să Mă fac cunoscut prin intermediul acestor bărbați și femei și când auziți 

cuvântul care iese de pe buzele lor, recunoașteți că vine de la Mine și Mă întrebați de ce nu am ales o altă 

formă pentru ca mesajul Meu de acum să ajungă la omenire. 

32 Îmi spui că nu există printre voi oameni cu virtuți deosebite care să fie capabili să Mă slujească. 

Nu există nici Moise, nici proorocii din prima eră, nici Petru, nici Ioan. Dar, cu adevărat vă spun că în 

toate timpurile am trimis suflete virtuoase, iar printre ele pe cei care M-au slujit cu umilință. Iubește-i și 

mângâie-i, căci povara lor este foarte mare. 

Le-am păzit mințile și inimile ca pe un izvor curat, și adesea durerea a fost cel mai bun mijloc de a le 

purifica. Viețile lor sunt similare cu cele ale emisarilor mei din alte vremuri. Vă binecuvântez. Ferice de 

cei care m-au urmat în acest fel și care au simțit sensul deplin al misiunii pe care le-am încredințat-o! 

33 Vă invit să intrați în Împărăția Mea. Chem toate popoarele pământului, fără nici o preferință, dar 

știu că nu toți Mă vor asculta. Omenirea și-a stins lampa și umblă în întuneric. Dar acolo unde eroarea se 

face simțită, cel luminat de Mine va apărea pentru a răspândi lumina în împrejurimile sale - un paznic 

spiritual care veghează și așteaptă semnul Meu pentru a suna semnalul de alarmă care trezește și zguduie. 
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Fie ca dragostea acestor mesageri să fie o sămânță roditoare în inimile voastre. Nu-i respingeți atunci 

când se arată în fața voastră în sărăcie exterioară. Ascultați-i, căci ei vin în numele meu pentru a vă 

transmite o abilitate pe care nu o cunoașteți în prezent. Ei vă vor învăța rugăciunea perfectă, vă vor elibera 

de legăturile materialismului de care sunteți legați, vă vor ajuta să atingeți libertatea spirituală care vă va 

ridica la Mine. 

34 Voi, care Mă ascultați, așteptați cu nerăbdare împlinirea tuturor cuvintelor Mele. Doriți să vedeți 

această lume transformată într-un discipol al Meu. Îmi ceri să fiu printre cei pe care i-am trimis cu misiuni 

dificile pe alte meleaguri. Dar vă spun cu adevărat că trebuie să vă pregătiți dinainte, pentru că lupta care 

vă așteaptă va fi foarte mare. 

Totuși, nu toți mesagerii despre care vă vorbesc sunt printre voi, nu toți vor fi auzit Cuvântul Meu prin 

purtătorii de cuvânt. Mulți dintre ei vor vorbi prin intuiție, pentru că le-am pregătit sufletele și le-am 

distribuit cu înțelepciune, pentru a permite ca lumina mea să ajungă peste tot. 

35 Cum puteți crede că, în timp ce am coborât la voi, aș putea neglija alte națiuni, când voi toți sunteți 

copiii mei? Vreți să credeți că cineva este departe sau în afara Mea, deși Spiritul Meu este atotcuprinzător 

și înconjoară și înțelege toate lucrurile create? Totul trăiește și se hrănește din Mine. De aceea, raza mea 

universală a coborât pe întreg pământul, iar sufletele au primit influența mea pe această lume și în alte 

lumi, pentru că am venit să-mi salvez toate creaturile. 

36 Nu vreau să pierzi acest timp și nici nu vreau să treci prin lume fără să lași vreo urmă a pașilor tăi. 

Vreau ca voi să fiți adevărați cultivatori ai seminței pe care v-o încredințez și, când veți părăsi această 

lume, să continuați să lucrați până când veți face sămânța să înflorească în sufletele semenilor voștri. 

37 Nu vreau să vă leg de instrucțiunile Mele. Nu fac decât să vă încurajez cu dragoste, pentru că nu 

voi accepta o altă împlinire a ordinelor decât cea care se naște din sufletul vostru pregătit în instrucțiunile 

mele. Fiți liberi în cadrul legilor mele, dar faceți din ascultare un obicei. Îndepliniți cele două legi care îl 

guvernează pe om, care în esență sunt una singură, pentru că amândouă vin de la Mine. 

38 Rugați-vă pentru toți oamenii, doriți armonia și înțelegerea tuturor pentru Mine, și ca rugăciunea 

voastră să se înalțe ca un cântec, ca un imn fervent, luminând sufletele și arătându-le calea pe care vor 

ajunge la țelul destinului lor. 

39 Atrași de puterea Cuvântului Meu, veniți în aceste locuri, oameni iubiți. Nu este nevoie să veniți la 

aceste locuri de întâlnire pentru a căuta prezența Mea în ele și pentru a putea să vă prezentați preocupările 

în fața Mea. Căci știți că sunt omniprezent, că sunt pretutindeni, că vă aud pretutindeni. 

40 Este cuvântul meu pentru care ați venit, este esența divină care servește drept hrană pentru sufletul 

vostru și pe care o căutați. 

41 Știți cu toții că v-am indicat momentul în care voi înceta să vă mai vorbesc sub această formă și, de 

aceea, vă grăbiți să veniți de fiecare dată când Cuvântul Meu răsună prin purtătorul de voce. Căci voi 

înșivă vreți să păstrați în suflet ultimele revelații pe care vi le fac. 

42 Cunoașterea interioară a misiunii spirituale pe care ați venit să o îndepliniți se trezește treptat în 

voi, iar responsabilitatea voastră începe să vă ocupe, deoarece ați înțeles cât de greu și dificil este să 

propovăduiți Legea mea prin fapte, cuvinte și gânduri. 

43 În curând vei rămâne fără cuvântul meu. Dar, pentru a nu ezita, trebuie să vă inspirați din exemplul 

discipolilor mei din a doua eră, care s-au unit după ce Maestrul a plecat de lângă ei. Prin unirea lor, ei și-au 

dat unul altuia putere, încurajare, putere și credință. 

44 Depinde de armonia voastră dacă veți simți prezența mea la întâlnirile voastre și dacă nu veți rata 

momentul manifestării mele. 

45 Până acum v-ați întărit ascultând, mâine vă veți întări și mai mult studiind. Pentru că atunci când 

veți pătrunde în miezul învățăturilor mele, veți fi uimiți să descoperiți sensul fiecăreia dintre ele. 

46 Eu îi binecuvântez chiar acum pe cei care se unesc și se pregătesc pentru acest timp pentru a 

înțelege învățătura pe care v-o aduc. Căci în acest studiu discipolii vor descoperi adevărata interpretare a 

Cuvântului Meu. Și vă spun că așa cum Cuvântul meu radiază lumină, tot așa și interpretarea voastră va 

lumina calea aproapelui vostru. 

47 Bunii interpreți ai acestei învățături vor ști cum să-i trezească pe semenii lor care dorm în rutina 

ritualurilor lor, le vor întinde mâna și îi vor salva de la naufragiul confuziei datorate lipsei de reflecție. 
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Mai târziu, acest popor se va răspândi în întreaga lume și va da mărturie despre ceea ce a auzit și, în 

același timp, va explica în cuvinte clare Legea și Doctrina Mea - nu numai ceea ce v-am spus acum, ci tot 

ceea ce v-am dezvăluit în timpul veacurilor pe care le-ați trăit. 

48 Nu vă temeți să fiți luați în râs sau respinși de semenii voștri. 

49 Vă asigur că atunci când această rasă de spiritiști va apărea în rândul umanității, îi voi fi dat deja 

multe și foarte mari manifestări spirituale. Aceste manifestări îi vor face pe mulți dintre cei care Mă 

așteaptă din punct de vedere spiritual să bănuiască faptul că am venit deja și am vorbit. Nu credeți că, 

atunci când vă vor vedea venind și vă vor auzi cuvântul, vă vor recunoaște ca fiind mesagerii mei? 

50 Adevăr vă spun că până și teologii își vor explica singuri motivul atâtor evenimente. 

51 Poporul Meu se va răspândi pe pământ ca o mare armată. Duhul Meu va fi peste popor, 

încurajându-i în lupta lor, astfel încât să se împlinească chiar și ultimele cuvinte ale Mele, pe care vi le-am 

dat în acest timp și în vremurile trecute. 

52 De ce plângeți când vă gândiți la zilele în care nu veți mai asculta Cuvântul Meu? Fiți liniștiți, 

mulțimi, căci nu vă voi lăsa singuri. 

53 Îți amintești cum, după plecarea mea în Epoca a doua, am lăsat-o pe Maria în sânul apostolilor? 

54 Sfetnicul iubitor, mama, mângâierea celor suferinzi, a rămas pentru o vreme printre acei ucenici. 

55 Când durerea pe care o suferiseră pe Calvar, când s-au văzut pe ei înșiși fără Stăpânul lor, fără 

Cuvântul Său, a dispărut din acele inimi, au înțeles misiunea pe care trebuiau să o îndeplinească și au 

început să răspândească Vestea Bună pe pământ. Domnul a ridicat-o pe Maria de pe pământ, lăsând deja 

ca moștenire pentru omenire blândețea ei iubitoare. 

56 Voi, care sunteți noii discipoli în fața Scaunului Divin, credeți că, odată ce veți fi "privați" de 

manifestarea Mea prin gura unui purtător de cuvânt, vă voi lăsa în pace. Dar eu vă spun: Maria nu a murit, 

Mama voastră spirituală este gata să vă fie alături în încercare, în zilele în care vă credeți abandonați și Mă 

simțiți absentă, deși sunt mai aproape de voi ca niciodată. Iubirea ei maternă vă va ajuta să vă simțiți 

puternici și să înțelegeți adevăratul sens al învățăturilor pe care vi le-am prezentat în cuvinte și fapte. 

57 Veți fi soldați ai Legii Mele și semănători de spiritualizare. Dar deja astăzi vă declar că spiritismul 

nu-și va avea baza pe pământ și nici un reprezentant în om. Stăpânirea sa nu va fi din această lume, iar 

singura ta călăuză va fi conștiința ta în Hristos. 

58 Ochiul tău intuitiv va ști cum să descopere noii "lucrători" printre mulțimi. Dar nu mâinile voastre 

trebuie să fie cele care "ung" sau consacră. Pentru că singurul care poate încredința unui suflet daruri, 

însărcinări sau misiuni sunt eu - singurul care scrie destinul fiecărei ființe. 

59 Vă spun toate acestea pentru a vă împiedica să cădeți în erori sau în acțiuni și ritualuri care nu 

conțin adevărul. 

60 Voi veți fi doar semănătorii mei, profeții mei, mesagerii mei. Dar tezaurul secret va fi tot în 

mâinile Domnului vostru. 

61 Este voința mea ca între voi să existe o armonie și o fraternitate deplină, astfel încât să nu apară 

stăpâni, conducători sau tirani într-un popor în care totul ar trebui să fie ordine, iubire și spiritualizare. 

62 Dacă vă îndepliniți misiunea în modul în care vă indic eu, exemplul vostru va fi recunoscut și 

puterea voastră va trebui să facă breșe pentru spiritism. 

63 Înțelegeți că lumina învățăturii mele trebuie să fie cea care expune perversitatea idolilor, care îl 

smulge de pe piedestalul său pe conducătorul arogant și pe stăpânul despotic, care distruge puterea 

trecătoare a guvernării materialismului. 

64 Oamenii pe care îi pregătesc astăzi pentru a predica viața spirituală de mâine nu vor fi bogați, nu 

vor avea comori și nici bunuri materiale. Căci prin faptele lor vor trebui să dovedească lumii că adevărul, 

dragostea și dreptatea lui Dumnezeu nu au nevoie să se bazeze pe puterea bogățiilor voastre înșelătoare. 

65 Iubirea, credința, voința fermă vor fi forțele care vor face cunoscută această lucrare în rândul 

umanității. Luați exemplul lui Hristos și al ucenicilor Săi, reflectați asupra acestor vieți și asupra 

învățăturilor pe care vi le-au dat și veți vedea că vă spun adevărul. 

66 Mâna mea nu a atins niciodată o monedă. Când, cu o anumită ocazie, una dintre ele mi-a fost 

arătată în mod deliberat pentru a Mă ruga să-mi exprim părerea mea despre îndatoririle față de Împărat, Eu 

doar am privit acea monedă și, fără să o ating, i-am răspuns celui care Mă întreba: "Dați lui Dumnezeu 

ceea ce este al lui Dumnezeu, iar Împăratului ceea ce este al Împăratului". 
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67 Aceasta este una dintre ultimele Mele învățături, dar nu și ultima. Voi continua să vă vorbesc 

pentru o perioadă scurtă de timp, iar apoi, cu siguranță, nu voi mai vorbi prin intermediul minții unei ființe 

umane. 

68 Vă voi acorda apoi un timp de reflecție, astfel încât să puteți reflecta după plecarea mea. În acest 

timp, intuiția va începe să reînvie treptat, de la spirit la spirit, sub diferite forme. 

69 Tot ceea ce nu ați înțeles acum veți înțelege în acele zile de reflecție spirituală și, în același timp, 

veți fi surprinși de noi revelații și profeții. 

70 Inspirația unuia va fi confirmată de cea a altuia, și astfel nu va apărea nicio îndoială în rândul 

ucenicilor. 

71 Roque Rojas și Damiana Oviedo au fost primii mei purtători de cuvânt pentru manifestarea mea 

spirituală din acea perioadă. Omul a primit în înțelegerea sa raza lui Ilie, fecioara a primit lumina 

Maestrului. Prin aceasta am vrut să vă arăt că, în apostolatul meu, femeia stă la masa mea la fel de mult ca 

și bărbatul. Sufletul spiritual este același în ambele. De ce ar trebui să fac o distincție între cele două în 

această Era a Treia, din moment ce este Era în care caut sufletele spirituale? 

72 Roque Rojas și Damiana Oviedo sunt pionierii dumneavoastră. Ei au auzit vocea divină în mijlocul 

deșertului și, fără să se întrebe dacă era adevărat, au crezut. Unul a auzit vocea profetului, celălalt a simțit 

atingerea milei Maestrului. 

73 Câte secrete ți-am dezvăluit de atunci! Primii purtători de voce au murit, apoi au apărut alții, și așa 

succesiv până în prezent. Nu toți au fost puri în intențiile lor. Unii au fost un exemplu de zel pentru 

credință, de dragoste pentru adevăr, de renunțare de sine și de sacrificiu. Dar unii au fost vanitoși, iubind 

lingușirea și răsplata. 

74 Am învățat mulțimile de ascultători de la început să recunoască adevăratul fruct, iar vouă, celor de 

față, vă spun să aduceți adevărul Meu ca hrană semenilor voștri, în timp ce voi ardeți urmele în focul 

adevărului. 

75 Trebuie să vă spun că nu ați știut niciodată cum să aveți grijă de purtătorii vocii voastre, pentru că 

nu ați avut înțelegere și compasiune pentru ei. Dar dacă nu ați știut cum să înveseliți sau să îngrijiți acele 

inimi, măcar păziți în viitor ceea ce a ieșit de pe buzele lor, care era cuvântul meu: noua mană. 

76 Când spiritiștii se vor înmulți pe pământ, vor fi mulți care îi vor confunda cu ghicitoarele obișnuite 

și îi vor aborda pentru a-i întreba despre viitor. Oamenii de știință îi vor întreba despre viața spiritelor și 

despre viața pe alte lumi sau planete. 

Vă prezint toate acestea pentru ca, atunci când vă veți găsi asaltați de întrebări prostești, să vă amintiți 

să vă rugați, pentru ca Tatăl vostru să vă inspire ceea ce trebuie să spuneți - ceea ce vrea El să comunicați 

în fața nebuniei sau a curiozității semenilor voștri. 

77 Vă instruiesc să nu schimbați nici măcar una dintre revelațiile mele și nici să încercați să explorați 

ceea ce nu a sosit încă timpul să fie dezvăluit. Îți vei păstra mereu armura - ca și cum ai fi un izvor gata să 

primească apa cristalină care potolește setea de lumină a semenilor tăi, și nu mâna ta va fi cea care ridică 

vălul misterului. A existat cineva pe pământ care să fie demn să deschidă cartea cu cele șapte peceți? 

Numai cel al Mielului era vrednic, adică numai acesta avea puterea de a o face. Să știți că există multe 

învățături care îi vor fi dezvăluite omului aici, pe pământ, dar și că există multe altele care îi vor fi 

dezvăluite doar atunci când va locui în locuințele înalte ale Spiritului. 

78 Oriunde Mă veți găsi, prezența Mea este în toate locurile de pe drum. Mă transform atât într-o oază 

în mijlocul deșertului, cât și într-un far în noaptea furtunoasă. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 282  
1 Lumina divină strălucește pentru tine, devine un cuvânt pentru a-ți da o nouă instrucțiune. Ferice 

de cel care se pregătește ca și cum inima lui ar fi un sanctuar, pentru că a ajuns la viața adevărată când a 

auzit cuvântul meu. 

2 Veniți cu toții și cunoașteți miracolul meu de iubire. Am venit să mântuiesc păcătoșii prin buzele 

păcătoșilor. 

3 În această eră vă demonstrez puterea pe care o aveți ca moștenire sau ca dar pe care am pus-o în 

voi. Nu este o putere a materiei, ci a spiritului. Căci omul nu este puternic, mare și înțelept prin carne, ci 

prin duh. 

Vorbesc celui care își îndreaptă pașii pe calea binelui și ascultă de voia Tatălui său ceresc - celui care 

se supune legilor care ghidează și guvernează viața. Acesta va trebui să se simtă susținut de forțe puternice 

care îl vor conduce mereu pe o cale a luminii, a păcii și a adevărului. 

4 Discipolul: Acest simplu cuvânt pe care vi l-am adus ca dar spiritual pentru a inaugura Noua Eră 

este, prin simplitatea și modestia sa exterioară, o altă capodoperă a Mea. Această formă de căutare a 

omului pentru a-i face cunoscut Divinul prin intermediul intelectului său are un sens, o semnificație și un 

înțeles pe care îl veți descoperi cu toții. 

5 Vedeți cum gândurile mele divine devin o voce pe niște buze omenești care, deși impure, devin 

pure în momentul acestei slujbe pentru a vă oferi o hrană de viață spirituală. 

6 Ce nu vă va acorda atunci ziua în care atât sufletul cât și trupul vostru vor fi purificate pentru a Mă 

primi? 

7 Credința ta a fost mică, dragostea și pregătirea ta au fost slabe. Cu toate acestea, rodul pe care l-ați 

primit în Cuvântul meu v-a smuls din letargie, v-a învățat să înțelegeți, să iubiți, să studiați și să simțiți 

viața sufletului, care în nenorocirile voastre era un deșert pustiu și care acum seamănă cu o oază pentru 

viața voastră plină de lupte și încercări constante. 

8 Dacă veți căuta să înțelegeți această învățătură, vă veți număra printre cei care, în acest timp, au 

realizat pe deplin că omul fără Mine nu este nimic. 

9 Priviți această lume - mândră, sfidătoare și încrezută în toate lucrările omului cu care uimesc 

generațiile acestui secol. În majoritatea lor, ei nu cred în spiritualitate și nici nu o iubesc. De aceea nu se 

roagă și nu ascultă de Legea Mea. Cu toate acestea, ei sunt mulțumiți și mândri că pot arăta o lume plină 

de minuni pe care le-au creat cu ajutorul științei lor. 

10 Dar această lume uimitoare a oamenilor, pe care au construit-o de-a lungul secolelor de știință, de 

lupte, de războaie și de lacrimi, o vor distruge încă cu propriile mâini și arme. Se apropie deja momentul în 

care omenirea va deveni conștientă de nesustenabilitatea și fragilitatea lucrărilor sale, cărora le-a lipsit 

dragostea, dreptatea și o dorință autentică de perfecțiune. 

11 În curând veți învăța că fără Dumnezeu nu sunteți nimic, că numai de la Mine puteți primi puterea, 

viața și inteligența pentru a crea o existență armonioasă între spiritul și partea umană a omului. 

12 Eu vin cu noul meu cuvânt pentru a aduce lumea la viață, pentru că de secole și veacuri omenirea a 

văzut domnește doar moartea. Care a fost motivul pentru care moartea a domnit în existența ta? Lipsa de 

iubire. 

13 Vă spun cu adevărat, iubirea este puterea neschimbată care mișcă universul. Iubirea este originea și 

sensul vieții. 

14 Acum deschid un timp de înviere spirituală pentru toți - un timp în care voi face să înflorească acea 

sămânță binecuvântată de iubire pe care am vărsat-o asupra lumii de la înălțimea unei cruci, anunțându-vă 

că, dacă oamenii s-ar iubi unii pe alții așa cum v-am învățat, "moartea" ar fi eliminată din lume, iar în locul 

ei viața ar domni peste oameni și s-ar manifesta în toate faptele lor. 

15 Astăzi, zi de zi, mâncați fructele amare ale copacului științei, care a fost îngrijit atât de imperfect 

de către oameni, pentru că nu ați căutat dezvoltarea armonioasă a tuturor darurilor voastre. Cum ați putea, 

așadar, să vă orientați descoperirile și lucrările în direcții bune, din moment ce ați format doar inteligența, 

dar ați neglijat sufletul și inima? 

16 Sunt oameni printre voi care sunt ca niște animale sălbatice, care dau frâu liber patimilor lor, care 

își urăsc vecinii, care sunt însetați de sânge și care caută să facă sclavi popoarele frățești. 
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17 Dacă cineva ar crede că Doctrina Mea ar putea provoca prăbușirea morală a omului - cu adevărat, 

vă spun, se află într-o mare eroare; și pentru a dovedi acest lucru celor care se îndoiesc, materialiștilor și 

aroganților acestei epoci, le voi permite să culeagă și să mănânce roadele științei lor până când se vor 

sătura, până când le va scăpa din suflet mărturisirea care Îmi spune: "Tată, iartă-ne, doar Puterea Ta va 

putea opri forțele pe care le-am dezlănțuit în dezlănțuirea noastră"." 

18 Atunci voi veni în ajutorul lor și le voi da pace, pentru că mândria lor le va fi dat deja mult de băut 

din paharul suferinței. Îi voi aduce la liniște sufletească și la autocontemplare pentru ca ei - atunci deja 

într-o viață nouă - să descopere valoarea spirituală și să știe cum să o aplice în lucrările lor. Îi voi face să 

înțeleagă că viața este ca o liră ale cărei coarde reprezintă dragostea, spiritualitatea și știința, dar că 

acestea, pentru că nu erau în armonie, nu au putut produce sunetul dulce al dragostei, care este sunetul 

sublim al spiritualității. 

19 A venit vremea judecății când îi voi întreba pe unii: "De ce v-ați lepădat de Mine?". Iar alții: "De 

ce M-ați prigonit?" Are dreptul să nege existența Împărăției Mele cel care nu a reușit să se pătrundă pe 

sine însuși? Faptul că nu recunoști adevărul meu, că nu știi cum să-l descoperi, nu înseamnă că nu există. 

Dacă crezi că există doar ceea ce poți înțelege, îți spun că ignoranța ta este mare și aroganța ta foarte mare. 

20 Adevărat vă spun că cine se leapădă de Dumnezeu și de Împărăția Lui, s-a lepădat de sine însuși. 

Cel care vrea să-și tragă puterea din el însuși, pentru că se consideră independent și are sentimentul 

mândru că poate fi mare chiar și fără Dumnezeu, pașii lui în lume vor fi foarte scurți. El se va rătăci curând 

și suferințele sale vor fi foarte dureroase. 

21 Unde sunt adevărații savanți? 

22 Cunoașterea înseamnă să-mi simți prezența. Cunoașterea înseamnă să fii ghidat de lumina mea și 

să faci voia mea. Cunoașterea înseamnă înțelegerea legii. Cunoașterea înseamnă să iubești. 

23 Cel care dorește să fie de folos aproapelui său din iubire se dedică binelui în oricare dintre multele 

moduri pe care le oferă viața. El știe că este o ființă umană care se va găsi pregătită să fie folosită de voința 

divină pentru scopuri foarte înalte. Vreau ca voi, o, discipoli, să dobândiți cunoaștere pentru a-i putea 

elibera de greșelile lor pe cei care au pierdut calea spre dezvoltarea ascendentă. 

24 Adevărata iubire - cea care depășește sentimentele umane ale inimii - este rodul înțelepciunii. 

Vedeți cum semăn înțelepciunea în imaginația voastră în cuvântul Meu, iar după aceea aștept rodul iubirii 

voastre. 

25 Există multe moduri de a face bine, multe moduri de a mângâia și de a sluji. Toate sunt expresii ale 

iubirii, care este una - iubirea, care este înțelepciunea spiritului. 

26 Unii pot merge pe calea științei, alții pe calea spiritului, alții pe calea sentimentelor, dar totalitatea 

tuturor va duce la armonie spirituală. 

27 Învățați să distingeți diferitele căi care există, precum și să respectați diferitele misiuni pe care le 

îndeplinesc semenii dumneavoastră. Pentru aceasta, aveți o minte deschisă, o judecată corectă, o minte 

calmă și o privire profundă. Dacă nu aveți aceste calități, veți fi indignați fără motiv atunci când veți 

descoperi că există mai multe comunități religioase decât credeați, și un număr mai mare de rituri și culte 

decât cele pe care le cunoșteați. 

28 Dacă nu vă pregătiți, vă veți simți confuzi și afectați în ziua în care vă veți afla în mijlocul bătăliei 

care se apropie. 

29 Cei care Mă ascultă fără să fie interesați să înțeleagă nu vor putea face parte dintre cei care înțeleg 

și explică această învățătură. Alții, însă, încearcă să recunoască sensul Cuvântului Meu, îl simt, îl iubesc, îl 

poartă în suflet, în inimă și în creier. Aceștia pătrund în fiecare zi mai mult în cunoașterea învățăturii mele. 

30 Când această dorință de a cunoaște mai mult, de a iubi în mod desăvârșit, se manifestă la acești 

ucenici, veți vedea reflectată pe chipurile lor frumusețea bunătății, a carității, măreția spiritualizării. 

31 Cu toate acestea, chiar și în acest moment, nimeni nu a putut să-și arate chipul ca pe o oglindă a 

adevărului, reflectând virtuțile sufletului spiritual, acea ființă superioară care locuiește în fiecare ființă 

umană. 

Dar ce să vă spun despre acea lume spirituală care trăiește și se împletește dincolo de voi și care își 

poate arăta chipul și prin lucrările, cuvintele și gândurile voastre? Pentru aceste ființe, fiecare ființă umană 

este un mijloc de a se face cunoscută, fiecare suflet încarnat este o legătură de unire, iar fiecare creier este 

un mijloc de a intra în contact cu lumea umană. 
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32 Dacă gândurile oamenilor sunt înclinate spre bine, ele vor fi folosite de ființe înalte, luminoase, 

care se dedică unor scopuri înalte. Dar dacă gândurile oamenilor resping orice influență bună și permit ca 

sentimentele și abilitățile lor să fie folosite de suflete josnice, acestea nu vor face decât să aducă la 

îndeplinire pasiunile inferioare. 

33 Vă spun că nu există nicio minte umană care să nu trăiască sub influența Lumii Spiritelor. 

34 Mulți vor nega acest lucru, dar nimeni nu va putea dovedi că este imposibil ca mintea omului să 

primească gândurile și vibrațiile nu numai ale ființelor spirituale și ale semenilor săi, ci și ale mele. 

35 Aceasta este o revelație pentru întreaga umanitate - o revelație care, atunci când va fi răspândită, va 

găsi inimi deschise care o vor primi cu mare bucurie; în egală măsură, va întâlni și oponenți și combatanți 

încăpățânați. 

36 Dar ce vor putea ei să facă pentru a împiedica lumina împărăției spirituale să strălucească în viețile 

oamenilor? Ce mijloace vor putea folosi necredincioșii pentru a elimina această vibrație? Cine este cel care 

se crede în afara influenței universale care este puterea creatoare și vitalizatoare a lui Dumnezeu? 

37 Mă adresez spiritului, sufletului și rațiunii tale, dar îți repet că primești mesaje, idei și inspirații din 

alte planuri de existență și că, așa cum nu știi de unde a venit sufletul tău să se întrupeze în acest corp al 

tău, nu știi nici cine se manifestă în mod invizibil și impalpabil față de el. 

38 Vouă, celor care ascultați aceste învățături, vă spun că nu trebuie să credeți că purtătorii vocii sunt 

drepți și puri, deoarece inspirația mea este cea care vibrează în organele lor mentale. Nu, ei au fost 

înzestrați doar cu capacitatea de a primi lumina mea și de a o transmite sub formă de cuvinte. Ei sunt 

precursorii acelei manifestări spirituale care este o promisiune pentru vremurile ce vor veni, când oamenii 

vor realiza pe deplin că lumina lumii spirituale a strălucit întotdeauna în existența lor și se vor pregăti și 

spiritualiza pentru a primi și transmite mesajul etern al lui Dumnezeu într-un mod perfect. 

39 Umanitate, negați ceea ce nu puteți dovedi din punct de vedere material. Îți spun că tu știi doar 

ceea ce aparține lumii. Căci dacă ați cunoaște puțin spiritul, n-ați îndrăzni să negați existența, influența și 

manifestarea lumii spirituale! 

40 Un mare număr de ființe de lumină mijlocesc pentru voi. În ziua în care vei ști să te unești cu ei în 

rugăciune, în gând și în credință, vei simți în viața ta o forță invincibilă, o forță supraomenească, și nu te 

vei împiedica niciodată. 

41 Există, de asemenea, o lume invizibilă de întuneric și confuzie în jurul ființelor umane. Din ziua în 

care ești pregătit să lupți împotriva atacurilor sale perfide, vei simți o libertate și o pace necunoscute în 

viața ta. 

42 Să știți că o minte nu va înceta niciodată să primească vibrația și influența Divinității mele și a 

Lumii Spiritelor. 

43 Omul a iubit ceea ce aparține materiei, acolo își are valorile sale, acolo și-a îndreptat inima, mintea 

și simțurile. Prin urmare, el desconsideră și ignoră tot ceea ce se referă la spirit. Dacă omul ar fi avut ca 

ideal spiritul, și-ar fi rafinat simțurile în așa fel încât nimic din ceea ce v-am spus astăzi nu i-ar fi 

necunoscut. 

44 El ar ști că spiritul lui Dumnezeu, datorită naturii sale, este în contact cu fiecare ființă spirituală din 

univers și, întrucât ar avea cunoștință de acest lucru și ar fi luminat de credință, s-ar strădui ca emanația 

spiritului meu, care este forță, viață și lumină, care însuflețește tot ce este creat, să ajungă la el. 

45 Adevărat vă spun - și să nu uitați: Nu este imposibil să Mă fac cunoscut prin intermediul 

intelectului uman. Ar fi imposibil dacă nu m-aș putea face cunoscut. 

46 Sarcina voastră, discipoli, este de a face sufletul și mintea sensibile pentru a percepe, simți, crede, 

trăi, iubi și asculta toate vibrațiile spirituale. 

47 Vă spun din nou: chiar dacă întreaga omenire s-ar strădui să evite ca lumina spirituală să ajungă la 

ea, nu ar reuși niciodată acest lucru, pentru că însăși viața pe care o are omul o ia de la Spiritul meu, care 

vibrează în tot ceea ce există. 

48 În momentul de față ascultați învățătura mea, care poate părea ciudată din toate punctele de vedere, 

dar pe care o înțelegeți. Știți că, deși se exprimă în locuri atât de sărace și umile precum aceste săli de 

întâlnire, ele nu sunt locuri obișnuite, ci simple adăposturi dedicate devoțiunii, spiritualizării și pregătirii 

pentru primirea mesajului ceresc. 
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Știți că în prezent Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului uman, dar nu intelectul este cel care 

vorbește, ci spiritul care primește lumina inspirației Mele - o lumină care, atunci când trece prin intelect, 

devine gând, iar când ajunge pe buze, se transformă în cuvinte. 

49 Acesta a fost unul dintre cele mai frumoase daruri pe care vi le-am dezvăluit în cea de-a treia eră, 

pentru ca voi să aveți o idee despre calitățile care există în spiritul vostru, precum și despre ceea ce îi este 

încă rezervat. 

50 Pătrundeți în interiorul vostru spiritual pentru a vă cunoaște mai bine pe voi înșivă. Pentru că dacă 

ați crede că sunteți doar materie, v-ați nega măreția și ați judeca greșit miezul ființei voastre. 

51 Atâta timp cât nu sunteți interesați să cunoașteți adevărul spiritului, veți fi slabi și ignoranți, iar tot 

ceea ce sunteți și tot ceea ce posedați nu va fi dezvăluit prin intermediul trupului. 

52 Știința materialistă a oamenilor a pus o povară insuportabilă pe umerii oamenilor. Sunteți cu toții 

obosiți, mergeți cu greu pe drumul vostru în acest timp, dar eu îi aștept pe toți. 

53 Oameni buni, invitați-i pe cei care nu pot merge mai departe la acest banchet spiritual. Îi veți vedea 

purtând în mintea lor o comoară de cunoștințe și veți spune: "Ce le poate lipsi?". Cu toate acestea, ei au un 

gol pustiu în suflet. 

54 "Veniți la Mine, voi, intelectuali care sunteți obosiți de moarte și dezamăgiți în inimă. Veniți la 

Mine, voi care sunteți confuzi și care ați urât în loc să iubiți. Vă voi da odihnă și vă voi face să înțelegeți 

că spiritul ascultător de poruncile Mele nu obosește niciodată. Vă voi prezenta o știință care nu încurcă 

niciodată inteligența." 

55 Nu le va fi teamă să vină la Mine pentru că inima lor este rece sau judecata lor este severă. Voi 

avea o frază, un cuvânt pentru fiecare, care va fi ca o rază de lumină care va lumina acele inimi 

dezamăgite de lipsa de iubire. Nu contează că nu Mă credeți și nici nu Mă iubiți. Acesta nu este un motiv 

pentru Mine să vă exclud de la masa Mea. Pentru cei păcătoși am venit. 

56 Știu că mulți, în aroganța lor, vor refuza să vină să învețe pentru că ei cred că știu deja totul. Dar le 

va fi de ajuns să asculte unul dintre mesajele Mele și le voi dovedi că încă mai au o inimă, că nu sunt morți 

pentru dragostea adevărată, că sunt încă micuții Mei copii cu Mine și că încă mai pot plânge. 

57 Învățătura mea despre iubire nu era destinată doar câtorva persoane care o auzeau prin intermediul 

purtătorilor de cuvânt. Mesajul meu a venit în lume pentru a fi cunoscut de toți oamenii. De aceea vă spun 

că va ajunge la granițele pământului în multe forme, pentru că este începutul mângâierii promise omenirii 

încă din Era a doua, când va atinge punctul culminant al vremurilor de necaz pe pământ. 

58 Astăzi, când îi văd pe oameni care se scufundă cu o viteză amețitoare în cele mai adânci abisuri ale 

pasiunilor, viciilor și dușmăniilor lor, știu că este momentul în care trebuie să vin la ei pentru a le oferi 

ajutorul salvator. Indiferent cât de jos au coborât, voi lăsa vocea Mea să ajungă la spiritul lor, care le va 

spune: "Eu sunt cu voi, veniți la Mine, căutați lumina, vă voi ajuta să scăpați de întuneric, iar apoi vă veți 

reface sub scutul Meu de pace". 

59 Vocea mea se va auzi în templul interior al ființei sale - templul pe care omul nu-l poate distruge, 

pentru că este propriul său suflet. 

60 Nu uitați: Când erați mici copii, trăiați cu toții în inocență, asemeni florilor de trandafir. Dar mai 

târziu, din tulpini au crescut spini și nu au mai produs flori. Sunt spini pe care omenirea Mi-i oferă încă o 

dată, și va fi necesar ca înțeleptul cuțit al grădinarului să taie aceste plante pentru ca primăvara viitoare să 

aducă din nou flori de trandafir. 

61 Lăsați pământul în urma voastră pentru o scurtă perioadă de timp astăzi și veniți la Mine în spirit. 

Timp de multe secole, omul a greșit în felul său de a se ruga, motiv pentru care nu s-a întărit și nu și-a 

luminat calea vieții prin iubirea Mea, pentru că s-a rugat cu simțurile și nu cu spiritul. 

62 Venerarea imaginilor, spre care omul are o înclinație atât de mare, a fost ca o otravă care nu i-a 

permis să se bucure de deliciile spirituale ale rugăciunii interioare. 

63 Câtă mizerie au târât oamenii cu ei doar pentru că nu au știut să se roage! Și acest lucru este firesc, 

ucenicule: ce putere spirituală poate avea o ființă umană pentru a trece peste încercările vieții dacă nu face 

nimic pentru a se apropia de sursa vieții care există în Duhul Meu? Mă caută în abisuri, în umbră, deși ar 

putea urca să Mă găsească pe vârfuri, în lumină. 
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64 O, dacă oamenii din acest veac ar înțelege puterea rugăciunii - câte lucrări supraomenești ar 

realiza! Dar ei trăiesc într-o epocă a materialismului, în care ei înșiși încearcă să materializeze divinul 

pentru a-l atinge și a-l vedea. 

65 Slujitorii mei din trecut - Noe, Avraam, Isaac și Iacov, Iosif sau Moise - au cunoscut puterea 

rugăciunii și au dat o dovadă de neșters omenirii, lăsând modul lor de a se ruga ca exemplu pentru toate 

generațiile. 

66 Pentru acei oameni, locul de rugăciune era indiferent, ei știau că în adâncul ființei lor aveau 

templul Domnului în ei. Modul în care au căutat să se apropie de sursa Mea de milă a fost credința - 

credința în prezența Mea, în dreptatea Mea, în Providența Mea și în iubirea Mea. Pe fiecare dintre acești 

oameni i-am supus la o mare încercare - una atât de mare încât mărturiile despre ea vor rămâne pentru 

totdeauna. Și în aceste încercări, au rămas credincioși, ascultători, umili, devotați Creatorului lor. 

67 Răspunsul Meu la credința și dragostea acelor slujitori a fost întotdeauna imediat, făcându-i 

obiectul manifestărilor Mele de putere, care sunt acordate doar oamenilor de mare credință și bunăvoință. 

68 Iubirea mea pentru voi mă face să vin în acest moment să vă caut în prăpastii și în abisuri pentru a 

vă salva, așa cum face păstorul cu oile pe care le iubește foarte mult. 

69 Dar dacă doriți să cunoașteți scopul Meu în ceea ce privește oamenii pe care vreau să-i creez prin 

voi, puteți afla că în prezent vă adun laolaltă, aducându-vă din diferite puncte ale pământului, pentru ca voi 

să cunoașteți acest mesaj ceresc. 

70 Prin Cuvântul meu, care este împărțit în nenumărate lecții sau învățături, vă voi face discipoli ai 

acestei învățături. Și odată ce ființa voastră s-a saturat de această esență, odată ce ați lăsat tradițiile și 

erorile în urma voastră și ați început să trăiți și să simțiți spiritualizarea, vă voi da timpul și ora la care veți 

pleca în provincii, popoare și națiuni pentru a aduce Vestea cea Bună maselor. 

71 Vă veți înmulți ca stelele cerului sau ca nisipul mării și veți aduce binecuvântări în casele, 

popoarele și patrii unde există o foame de pace, dreptate și adevăr. 

72 Dar nu uitați că, atunci când porniți în această luptă, este pentru că practicați deja rugăciunea 

spirituală, așa cum v-am inspirat să faceți în orice moment, așa cum v-am amintit acum. 

73 Fără puterea rugăciunii nu vei putea sta în luptă, nici nu vei putea rezista la încercări, cu atât mai 

puțin să-i înveți pe semenii tăi modul perfect de a te ruga. 

74 Dar este necesar să dați dovezi ale puterii rugăciunii spirituale, așa cum au fost date în trecut de 

acei oameni de care vă amintiți ca patriarhi, conducători și profeți. Nu vor fi aceleași dovezi care vor 

deveni realitate prin mijlocirea voastră; pentru că trebuie să vă amintiți că acum este un alt timp, că 

omenirea a evoluat spiritual și material și că, prin urmare, dovezile și miracolele pe care le obțineți prin 

rugăciune nu le pot egala pe cele din vremurile trecute. Cu toate acestea, ele vor fi miraculoase. 

75 Doar două condiții vor fi necesare pentru ca voi să vă dovediți demni de astfel de beneficii atât de 

mari. Primul va fi modul tău de viață: corect, util, mereu inspirat de bunătate și caritate. A doua va fi o 

credință care te va face superior la tot ceea ce există pe pământ, care îți va da putere pentru ca, atunci când 

va veni momentul, să te salveze de pericole, să te ridice deasupra oricărei mizerii, să te facă impenetrabil 

la durere și să te ajute să învingi chiar și moartea. 

76 Cu adevărat vă spun, cu bunătate și credință veți reuși să faceți lucrări puternice și supraomenești 

cu care veți da cea mai bună mărturie a puterii rugăciunii și a iubirii în acest timp. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 283  
1 Iubiți ucenici, veniți de pe drumuri diferite și vă uniți în momentul rugăciunii pentru a ridica 

sufletul la Tatăl. Vă primesc, ascultați vocea Mea. Întoarceți-vă la Mine atunci când ați pierdut calea. 

Astăzi ești cu Mine. De mult timp vă chem, și vă spun cu adevărat, vă aștept pe fiecare dintre voi. 

2 Vă primesc pe voi, care v-ați adunat aici, în numele umanității. Ceea ce îți ofer ție, am oferit prin 

aceasta tuturor semenilor tăi. Cei care au ajuns la umbra acestui copac și cei care sunt departe de el sunt 

iubiți de Mine în același mod. 

3 Rugați-vă, oameni buni, acesta este limbajul sufletului. Dar învățați această limbă pentru ca atunci 

când îmi vorbiți, să mă înțelegeți în același timp. Vorbiți-Mi cu respect și umilință, dar cu încrederea pe 

care o are un tată - cu confidențialitatea cu care se vorbește cu un prieten. 

4 Deschideți-vă inima, acesta este templul meu, și permiteți ca în ea să se audă sunetul vocii mele, 

care este sfat, inspirație și revelație. 

5 Dacă pătrunzi sensul învățăturilor mele și dacă îmi cunoști vocea așa cum o oaie cunoaște vocea 

păstorului ei, vei înțelege că ți-am vorbit în orice moment și în orice clipă a vieții tale. Dacă nu ar fi fost 

așa, "Cuvântul" nu ar fi fost etern. 

6 Omul a fost întotdeauna ca un copil mic în ochii mei, amenințat de pericole și de căderi, și cum eu 

sunt Tatăl său, îl iubesc și îl călăuzesc, chiar dacă inima lui este uneori surdă la sfaturile mele, la chemările 

și lecțiile mele. 

7 Astăzi oamenii trec printr-o perioadă de mari încercări, dar nu pentru că mă bucur de durerea lor, 

ci pentru că oamenii trebuie să se purifice pe bună dreptate atunci când s-au spurcat. 

8 Știți cu toții că Eu iubesc ceea ce este pur, că numai ceea ce este pur ajunge la Mine. Asta îți spune 

conștiința ta. 

9 Lumina Duhului meu se revarsă peste toată făptura și peste orice spirit, pentru ca voi să studiați și 

să interpretați ca pe niște lecții încercările pe care viața vi le dă zilnic, pentru ca voi să vă recunoașteți pe 

voi înșivă și să înțelegeți sarcina pe care ați adus-o cu voi pe pământ. 

10 De ce se tem mulți dintre voi că destinul vostru a fost scris de Mine cu încercări, dureri, pedepse 

sau nenorociri? Cum poți ajunge să crezi că Cel care te iubește în mod desăvârșit îți oferă o cale plină de 

spini? Cu adevărat vă spun că drumul care este nenorocit și plin de nenorociri este cel pe care îl alegeți 

după voia voastră, crezând că pe el se găsesc bucurii, libertate, fericire, fără să înțelegeți că este tocmai 

drumul care vă este destinat, de care vă îndepărtați, unde se află adevărata pace, siguranță, putere și 

sănătate, bunăstare și abundență. 

11 Această cale pe care ți-o ofer în Doctrina Mea este cea predestinată sufletului tău încă de la crearea 

sa, pentru ca în ea să găsești în sfârșit ceea ce dorești. 

12 Ferice de cei care se întorc pe cale când aud acest cuvânt, căci în el vor regăsi moștenirea pe care 

au refuzat-o. 

13 Pe calea mea sunt și încercări, dar acestea sunt instrucțiuni pentru suflet, sunt lumină și revelație, 

cu care viața îți dă un impuls pentru a te opri în cursul furibund care te duce la ruină. 

14 O mie de încercări la care sunteți supuși, discipoli, pentru ca toate facultățile sufletului vostru 

spiritual să fie trezite și toate corzile inimii voastre să fie puse în armonie. 

15 Acest popor este fiul cel puternic care deține profețiile și învățăturile. De aceea, îi spun să practice 

neîncetat cuvântul meu, să îl aplice în viața sa, pentru a cunoaște valoarea darurilor sale, să caute cu 

sârguință sensul învățăturii mele, pentru a descoperi luminile pe care vi le-am promis atunci, când v-am 

spus că vă voi trimite Spiritul Adevărului pentru a vă explica revelațiile anterioare. 

16 Las acest popor să crească în secret și în necunoscut, fără ca omenirea să-i observe prezența, până 

când va veni ceasul să rupă tăcerea, ceea ce se va întâmpla atunci când acest popor se va uni în adevăr și în 

spirit. 

17 Când Mă auziți, ființa voastră se cutremură de iubire și vă întrebați: "Unde am mai auzit acest 

glas?". Alții spun când Mă aud: "Mi se pare că îl văd pe Maestru predicând pe malul unui râu sau pe un 

munte. Unde crezi că L-am văzut?" 

18 Da, oameni buni, credința voastră vă spune că eu sunt cel care vă vorbește, deși știți că nu m-am 

făcut om. Pentru că v-am spus că voi veni "în nor", și am împlinit-o. 
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19 Dacă am folosit facultatea intelectului ființei umane pentru a vă vorbi, este pentru că, dacă v-aș fi 

vorbit de la spirit la spirit, nu m-ați fi auzit și cu atât mai puțin m-ați fi înțeles. 

20 Dar acest fel de proclamare a fost scurtă și se va sfârși în curând, pentru că a fost necesar ca unii să 

Mă audă, pentru ca ei să știe cum trebuie să intrați în contact cu Mine în viitor, în conformitate cu voința 

Mea, și să înțeleagă cum să o anunțe omenirii. 

21 Vreau să vă fac o singură familie. Pentru aceasta este absolut necesar să aveți o singură formă de 

închinare și să urmați aceeași lege. 

22 Voi, oameni buni, începeți să prezentați acest exemplu de fraternitate și unitate. Până când nu veți 

realiza acest lucru, nu veți putea să vă ridicați din izolarea în care vă aflați la lumina căii pe care vă 

așteaptă misiunea voastră. 

23 Lumina care radiază din această învățătură spirituală luminează spiritul umanității și, odată ce 

oamenii vor ajunge să cunoască cu adevărat vremurile în care trăiesc în prezent, ei vor cunoaște cu o 

claritate absolută esența acestei învățături, care va eclipsa toate religiile voastre. Mă întrebați: "Maestre, 

atunci religiile nu sunt adevărate?". La aceasta vă spun: Dacă ar fi adevărul, ar exista doar unul singur, 

pentru că adevărul este unul. Fiecare dintre ele conține o parte din acea lumină supremă, toate sunt căi care 

ghidează sufletul și îl apropie de sursa cunoașterii. 

24 Adevărul absolut nu este deținut de nicio ființă umană și nici nu este conținut în vreo carte. 

Această claritate divină, această putere atotputernică, această iubire infinită, această înțelepciune 

nelimitată, această dreptate perfectă se află în Dumnezeu. El este singurul adevăr. 

25 Înțelegeți cuvântul meu de învățătură. Orice religie este un mod de a înțelege adevărul, dar nu 

adevărul în sine. Prin urmare, vedeți diferențele care există între ele. Vă spun din nou că, dacă ar conține 

adevărul suprem, toate ar fi la fel și ar reprezenta o singură idee, o singură viziune asupra lumii, o singură 

cale de a ajunge la Mine. 

26 Prin urmare, odată ce învățătura mea este recunoscută în lume, înțelegerea omului o va plasa 

deasupra oricărei religii, pentru că el înțelege că nu trebuie să o reprezinte sau să o materializeze în vreun 

fel, pentru că atunci nu o va aplica la viața însăși. Ar trebui să înțelegeți acum că această învățătură nu este 

acolo pentru a fi percepută de simțuri prin simboluri, ci pentru a fi simțită în suflet. Odată ce ați înțeles-o 

în acest fel, atunci veți fi capabili să-i oferiți Tatălui venerația interioară, care este cea adevărată, fără 

ostentație, fără ipocrizie, fără interese egoiste. 

27 Învățătura spiritului nu este o teorie, ci o instruire practică atât pentru viața umană, cât și pentru 

viața sufletului. Nu există o altă învățătură mai cuprinzătoare și mai perfectă decât aceasta. Te însoțește 

încă dinainte de a veni pe pământ, te urmărește pe tot parcursul zilei de muncă în această lume și se 

contopește cu sufletul tău atunci când se întoarce la locul său de origine. 

28 Nu voi fi eu cel care va elimina liturghia și tradițiile din slujbele voastre - va fi spiritul omului care 

se ridică involuntar deasupra vechilor sale idei în fața nevoii de o lumină mai mare care să-i lumineze 

calea de dezvoltare. În curând, omul va înțelege că singurul lucru pe care îl poate oferi lui Dumnezeu este 

exercițiul iubirii, căci iubirea înseamnă bunătate, milă, înțelepciune și dreptate. 

29 Spiritismul nu șterge nici măcar unul dintre cuvintele pe care Hristos le-a proclamat cândva. Dacă 

nu ar fi așa, nu ar trebui să-și dea acest nume, pentru că s-ar opune adevărului. Cum ar putea acest cuvânt 

să fie împotriva acestui lucru, din moment ce este același Maestru care îl rostește. Dacă ați pătrunde cu 

adevărat sensul acestei învățături, ați vedea că cuvântul meu de astăzi este explicația sau elucidarea a tot 

ceea ce am spus odată. De aceea, umanitatea de astăzi și cea din viitor este capabilă să înțeleagă mai mult 

decât cea a generațiilor trecute și, prin urmare, să îndeplinească Legea într-un mod mai pur, mai înalt și 

mai adevărat. 

30 Dacă îi observați îndeaproape pe semenii voștri în practica religioasă, veți vedea că ceea ce a fost 

înainte obiectul închinării lor, ei privesc acum fără simpatie interioară. Motivul este că sufletul se trezește 

de la sine și tânjește după ceea ce îl poate hrăni cu adevărat. De aceea vă spun că închinarea exterioară a 

acestei umanități este destinată să dispară. 

31 Vouă, celor care primiți acest cuvânt, vă revine sarcina de a prezenta Opera mea în toată 

simplitatea, spiritualitatea, puritatea și simplitatea ei, fără a lăsa posibilitatea de a cădea în eroarea de a 

crea ritualuri în ea, de a crea noi tradiții sau noi simboluri care să vă abată de la adevărata cale. 
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32 Vremea reprezentării divinului sau a spiritualului prin forme materiale a trecut. Dacă omenirea a 

creat simboluri și imagini, pentru că în acele vremuri Legea era sculptată în piatră, iar profeții erau ființe 

umane, și datorită faptului că "Cuvântul" s-a făcut om și a fost văzut cu ochii fizici, astăzi eu vin la voi în 

spirit, iar mesagerii mei vin la voi tot în spirit. Ce noi imagini sau noi forme ai putea crea despre infinit, 

despre ireprezentabil? 

33 Învățătura spirituală este expresia și adevărata hrană a sufletului spiritual. Prin urmare, se separă de 

orice materializare și de orice cult ostentativ. 

34 Datorită a tot ceea ce v-am spus în această zi, veți înțelege cât de mare este responsabilitatea 

voastră față de semenii voștri. 

35 Urmați ceea ce vă indică cuvântul meu și acesta va fi cel mai bun mod de a prezenta munca mea în 

fața celorlalți. 

36 Îndură-te, dăruiește lumină, eliberează de greșeală pe cel care a căzut în ea. Creați o lucrare de 

pace, fraternitate și unitate, atunci iubirea mea vă va însoți pașii. 

37 Înțelegeți că eu sunt lumina în mintea oamenilor care aspiră la dezvoltarea sufletelor lor. Eu sunt 

mângâierea pentru cei care sunt împovărați de suferință. 

38 Multă vreme nu M-am dezvăluit lumii prin cuvinte și, de aceea, acum, când se poate auzi din nou, 

voi veniți cu nerăbdare să îl ascultați pe Maestru și să cunoașteți noul Său mesaj. 

39 Din când în când, este necesar ca Spiritul meu să se reveleze într-un mod accesibil și inteligibil 

pentru voi. Această nevoie de a vă vorbi se datorează neascultării voastre de Legea mea, abaterii voastre 

de la adevărata cale. 

40 Omul este cea mai rebelă creatură din creație datorită libertății de voință de care se bucură. Până 

astăzi, nu a vrut să se supună directivelor conștiinței. 

41 Cuvântul meu vrea să-i rețină pe unii, să-i îndrume pe alții, să-i întărească pe toți în adevăr și să vă 

salveze din abisuri. 

42 Nu vă supărați pe modul în care Mă dezvălui acum, care este atât de diferit de cel din Era a Doua. 

Să știți că nu am folosit niciodată de două ori aceeași formă, pentru că ar însemna să vă las cu una și 

aceeași învățătură, iar eu vin mereu să vă învăț lecții noi și să vă ajut să faceți noi pași. 

43 Sunt atins de încântarea pe care o simte sufletul tău când Mă aude, pentru că știe că fiecare 

instrucțiune venită de la Mine este lumină, încurajare, cunoaștere și echipare pentru cel care știe să o 

folosească. 

44 Fără îndoială, ucenicul care o folosește este o persoană care se simte în siguranță în viață, care are 

încredere în destinul său, care nu se mai teme de moarte și care, în schimb, se bucură la gândul acelei vieți 

spirituale care îl așteaptă. 

45 Ferice de cel care ascultă învățăturile mele, și le însușește și le urmează, pentru că va ști să trăiască 

în lume, va ști să moară pentru lume și, când îi va veni ceasul, va învia în veșnicie. 

46 Binecuvântat este cel care se cufundă în Cuvântul meu, pentru că a învățat să înțeleagă motivul 

durerii, sensul reparației și al ispășirii și, în loc să deznădăjduiască sau să blasfemieze, prin care și-ar spori 

chinul, se ridică plin de credință și speranță să lupte pentru ca povara datoriilor sale să devină zilnic mai 

ușoară și paharul suferinței sale mai puțin amar. 

47 Veselia și pacea aparțin oamenilor credinței - celor care sunt în acord cu voința Tatălui. 

48 Cât de plină de lumină ar fi viața ta și cât de măreață și de pionieră ar fi știința ta dacă ți-ai iubi 

aproapele și ai face voia Tatălui tău - dacă ai sacrifica ceva din libertatea ta de voință și ai lucra conform 

cu ceea ce îți poruncește conștiința ta. Știința voastră, depășind limitele materiei, ar atinge atunci 

supranaturalul, căci până acum nici măcar nu s-a apropiat de aceste limite. 

49 Ce consternare simte sufletul omului de știință atunci când părăsește această lume și se află în 

sfârșit față în față cu adevărul divin! Acolo își coboară fața în semn de rușine și cere iertare pentru 

aroganța sa. Credea că știe și că poate face totul, nega că există ceva dincolo de cunoștințele sau 

înțelegerea ei. Dar acum, aflându-se în fața Cărții Vieții, în fața operei infinite a Creatorului, ea trebuie să-

și recunoască sărăcia și să se înfășoare în umilință în fața Celui care este Înțelepciunea absolută. 

50 De ce să nu răsfoiești această carte care se află deja aici, din moment ce este permis și poruncit de 

Mine? De ce să nu te pregătești, prin spiritualizare, să ajungi la ea și să înveți în paginile ei lecția care 

luminează, sau revelația care explică misterele? 
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51 Să știți, oameni buni, că nu numai voi sunteți capabili să primiți mesaje și inspirații spirituale. Sunt 

mulți oameni în lume care, fără să știe că Eu îmi revărs Cuvântul prin acești purtători de voce, simt 

apropierea unei lumini care este gata să se reverse în revelații asupra umanității. Ei vor primi de la Spiritul 

Meu pregătirea necesară pentru ca atunci când vă vor auzi mărturia și le veți transmite mesajul Meu divin, 

să spună cu bucurie: "Iată ce am sperat". 

52 Vă pregătesc în acest fel, astfel încât, atunci când va veni momentul să vă întâlniți, veți fi capabili 

să formați legături de uniune și să vă înțelegeți unul pe celălalt. 

53 Vă spun din nou că nu sunteți singurii care primesc iluminarea de la Spiritul meu în acest moment. 

Pentru că va veni vremea când toate mesajele primite sub diferite forme vor constitui împreună o singură 

putere spirituală în această lume. 

Voi veți contribui cu ceea ce vă aparține - ceea ce vă transmit eu, adică noile mele revelații. Căci Legea 

nu este nouă, ci este aceeași cu cea pe care v-am dat-o în trecut - moștenirea marelui adevăr pe care v-am 

amintit-o pentru ca să nu vă abateți de la calea cea bună. Legea, iubiți oameni, este sămânța lumii de 

mâine. 

54 Astăzi încă trăiți într-o epocă a îndoielii, scepticismului și neîncrederii. Dar această lumină divină 

care strălucește asupra fiecărui suflet va risipi până și ultima umbră de incertitudine, iar adevărul va domni 

atunci în viața oamenilor. 

55 Voi, care ascultați cuvântul meu de pace, lecția mea de iubire, nu ar trebui să creați niciodată o 

operă de discordie. Dimpotrivă, aspirația voastră ar trebui să fie întotdeauna aceea de a vă uni, de a face 

pace, de a realiza împlinirea poruncii care vă învață să vă iubiți unii pe alții. 

56 În natură vor avea loc evenimente pe care oamenii de știință ai omenirii nu le vor putea explica. 

Atunci cuvântul tău, plin de umilință, dar în același timp plin de siguranță și încredere în sine, va explica 

cauza multor evenimente și fenomene pentru care nu s-a găsit nicio soluție. 

57 Ce este natura, dacă nu o mare creatură? Da, discipoli, o creatură care se dezvoltă, se purifică, se 

desfășoară și se perfecționează pentru a putea adăposti în pântecele ei pe cei de mâine. 

58 Cât de des sunteți nemulțumiți de fenomenele lor naturale de tranziție către atingerea acestei 

perfecțiuni și le considerați pedepse din partea lui Dumnezeu, fără să vă dați seama că și voi, împreună cu 

natura și creația, vă purificați, evoluați și vă îndreptați spre perfecțiune. 

59 Chiar dacă nu înțelegeți ceea ce vă spun astăzi, veți avea suficiente cunoștințe la timpul lor - în 

măsura în care veți fi în armonie cu tot ceea ce vă înconjoară în așa fel încât nimic nu vă dăunează, nimic 

nu vă deprimă sau nu vă îmbolnăvește, pentru că atunci veți fi ajuns să vă situați deasupra materialului și 

nu sub dominația forțelor naturii. 

60 Sunteți atât de imaturi încât, de multe ori, în loc să admirați semnele pe care le dă natura, vă este 

frică. 

61 Când veți fi ca niște prinți în mijlocul acestei creații și nu ca niște sclavi, așa cum sunteți acum? 

62 Credeți că Îmi face plăcere să vă văd rugându-vă cu groază și implorându-L pe Dumnezeu să aibă 

milă de voi când vedeți forțele naturii dezlănțuite? Vreau să vă văd plini de liniște sufletească, admirând 

lucrările Tatălui vostru, fără ca viața voastră să se ofilească treptat. Vreau să primesc de la voi astfel de 

rugăciuni care izvorăsc dintr-o inimă plină de pace, de ascultare, de înțelegere. 

63 O, dacă măcar din momentul în care ochii tăi se deschid pentru a vedea lumina acestei vieți, te-ai 

strădui să atingi adevărata armonie cu spiritualul și cu natura! Ai înțelege cât de frumoasă este existența pe 

care ți-a dat-o Creatorul, a cărei cale duce la Viața Eternă! Pentru a vă ajuta să o obțineți, am venit în acest 

Al Treilea Timp pentru a vă repeta învățăturile mele anterioare. 

Amintește-ți că ți-am spus: "Voi veni la tine încă o dată". Dar venirea Mea nu a fost într-un trup, ca în 

Era a Doua, ci am venit în spirit pentru a vă dezvălui Esența, Prezența și Puterea Mea. Printre 

necredincioși și păcătoși, Mă fac cunoscut în prezent pentru a le da din nou instrucția Mea, învățătura Mea. 

La fel ca în Era a doua, unii M-au crezut, iar alții au negat prezența Mea. Dar din cei care M-au recunoscut 

vor ieși noii Mei discipoli care vor da mărturie despre Mine. 

64 Iată că omenirea este din nou confuză. Dar eu nu îi învăț acte senzuale de închinare, ci doar le dau 

o învățătură de iubire pentru ca ei să înțeleagă care este voința Tatălui. 

65 Duhul Sfânt s-a făcut cunoscut printre bărbați, femei și copii. Harul meu s-a revărsat asupra lor 

pentru ca ei să fie martorii prezenței mele în acest timp. 
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66 Am venit să vă arăt aceeași lege și să vă reamintesc aceeași învățătură pe care v-am dat-o în trecut. 

Căci Tatăl, cu înțelepciunea sa sublimă, nu a venit în niciun moment să vă încurce. Lumina Duhului Sfânt 

v-a luminat pentru a vă explica toate învățăturile Mele, pentru ca voi, și apoi întreaga umanitate, să le 

aplicați cu iubire, cu perfecțiune în acțiunile și gândurile lor. 

67 Omul trăiește la apogeul depravării sale. El se străduiește doar pentru lucruri materiale, pentru aur 

și putere pe pământ, dar sufletul său spiritual tânjește după pacea mea. 

Și voi, Israel, ați străbătut de-a lungul timpului drumuri accidentate și nu ați reușit încă să ajungeți în 

Țara Făgăduinței, pentru că nu ați știut să vă iubiți și să vă uniți și v-ați respins unii pe alții. Dar în această 

a treia eră, v-am desemnat cel mai bun loc la masa mea și v-am mângâiat pentru ca voi să știți că sunt cu 

voi ca Tată, pentru ca voi toți să formați o singură familie. 

68 Popor, hrănește inimile copiilor binecuvântați, pentru ca ei să se iubească unii pe alții din fragedă 

copilărie și să poată discerne calea iubirii și a dreptății. 

69 În acest moment, Cuvântul meu vă luminează din nou. Îmi voi revărsa harul din belșug pentru ca 

voi să fiți puri și plini de har. Dar dacă veți cădea din nou în păcat, înțelegeți, oameni buni, că nu Eu sunt 

cel care vă îndepărtez de la sânul Meu, ci voi sunteți cei care vă îndepărtați de Mine, deși nu aceasta este 

voința Mea. Totuși, iertarea și iubirea Mea sunt ca niște porți deschise pentru a primi pe oricine dorește să 

se întoarcă la Mine pocăit. 

70 Israel: Voi sunteți mesagerii acestui timp și v-am ales ca să fiți slujitorii mei credincioși. Văd că, 

deși aveți durere în suflet, sunteți devotați și ascultători și vă spun: Vă voi ridica, copii binecuvântați, nu 

vă temeți nici de oameni, nici de forțele naturii, nu vă temeți să parcurgeți distanțe, pentru că Eu sunt cel 

care v-am ales și v-am îmbrăcat cu harul Meu, pentru ca voi să vă ridicați și să sunați în orice moment 

semnalul de alarmă pentru ca spiritiștii să se îndepărteze de confuzia și fanatismul lumii. Arătați-le 

adevărata mea învățătură prin actele voastre de spiritualitate. 

71 "Ascultă-Mă, iubite Israel! Deschideți-vă ochii spirituali și priviți gloria Tatălui vostru. Ascultă 

vocea mea prin conștiința ta, ascultă cu urechile tale spirituale melodiile cerești, pentru ca inima și spiritul 

tău să se bucure, pentru ca tu să simți pacea, pentru că eu sunt pacea și te invit să trăiești în ea. Vă dezvălui 

dragostea pe care am simțit-o pentru umanitate în toate timpurile - motivul pentru care Isus și-a vărsat cel 

mai prețios Sânge în "A doua eră" pentru a vă răscumpăra din păcat, pentru a vă învăța dragostea și pentru 

a vă imprima adevărata doctrină în minte și în inimă." 

72 Iubiți oameni: Când în calea voastră sunt mari necazurile și durerile, ridicați-vă în rugăciune către 

Tatăl, cu acea rugăciune adevărată care vine din inimă. Atunci vă veți simți puternici și veți glorifica 

numele Tatălui vostru. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 284  
1 Oameni buni, mâncați pâinea vieții veșnice pe care v-o dă Tatăl. Folosiți cuvântul meu, pentru că 

sunteți la sfârșitul manifestării mele în această formă. Lăsați sufletul vostru să se trezească pe deplin la 

lumina pe care Tatăl o revarsă în prezent în fiecare suflet și în fiecare minte. 

2 O scânteie de lumină din spiritul meu, o reflectare a Cuvântului divin, este ceea ce coboară asupra 

spiritului purtătorului de voce prin care vă fac auzit mesajul meu. Ce purtător de voce umană ar putea 

primi toată puterea Cuvântului? Niciuna. Și vă spun cu adevărat că nu știți încă ce este Cuvântul. 

3 "Cuvântul" este viață, este iubire, este Cuvântul lui Dumnezeu, dar din toate acestea purtătorul de 

voce nu poate primi decât un atom. Dar aici, în această rază de lumină, în această esență, veți putea 

descoperi Infinitul, Absolutul, Eternul. Pentru a vorbi despre Mine, o pot face atât prin lucrări mărețe, cât 

și prin manifestări mici și limitate. Eu sunt în toate, totul vorbește despre Mine, marele și micul sunt la fel 

de perfecte. Omul trebuie doar să știe să observe, să reflecteze și să studieze. 

4 Mă adresez sufletului tău, care a fost trimis pe pământ pentru a primi acest mesaj, pentru ca mai 

târziu să dea mărturie despre învățătura mea prin faptele sale de iubire și milă față de umanitate. Mă 

adresez sufletului tău spiritual, care are o esență și o natură nemuritoare. Îi vorbesc despre acea viață care 

îi va veni după ce va preda pământului trupul care i-a servit de sprijin în această lume, astfel încât, atunci 

când va veni ceasul eliberării sale, să poată binecuvânta acel moment și să-și fixeze privirea în infinit, să 

se înalțe în aer și să ajungă la casa pe care și-a câștigat-o prin meritele sale. 

5 Iubiți ceea ce aparține lumii atâta timp cât trăiți pe ea, până la un anumit punct, pentru a ști cum să 

îndepliniți legile ei; dar hrăniți întotdeauna scopul înalt de a locui în lumile spirituale înalte ale vieții, 

pentru ca sufletul vostru să nu fie tulburat atunci când se leapădă de învelișul său corporal și nici să nu fie 

tentat de ceea ce a iubit pe această planetă, căci atunci va rămâne legat și înlănțuit de o lume căreia nu-i 

mai aparține și de care nu se mai poate bucura în niciun fel. 

6 Eu vă spun: Dacă s-ar ridica o națiune care să învețe toată calea adevărului, omenirea s-ar ridica 

după ea, pentru că simte că a pierdut urma, că s-a rătăcit, suferă, se împiedică și disperă. 

7 Omenirea așteaptă venirea fratelui, a prietenului, a consilierului care îi va spune încotro să-și 

îndrepte pașii pentru a ajunge pe tărâmul mântuirii. 

8 Confuzia spirituală a oamenilor din acest timp este profundă și grea din cauza abandonării 

revelațiilor făcute de Tatăl în toate timpurile. Ei s-au dedicat științei materialiste și au uitat complet esența 

ființei și a vieții. 

9 În această lume materialistă vă voi trimite să aduceți Vestea Bună a Doctrinei Mele. Vă spun cu 

adevărat că, dacă mărturia voastră este adevărată, oamenii vor fi uimiți când vor vedea un popor călăuzit 

de un conducător invizibil și de o voce care nu este din lumea aceasta. 

La început, curiozitatea îi va face să vă urmărească pașii și lucrările. Dar mai târziu va fi credința care 

îi va face să exclame: "Cu adevărat, ceea ce propovăduiesc acești oameni este adevărat". 

10 Atâta timp cât nu sunteți pregătiți să sunați semnalul de trezire a lumii, mantia Mea vă va ascunde 

de privirile celorlalți, pentru că imperfecțiunile voastre vor provoca îndoială, ridiculizare și persecuție, iar 

slăbiciunea voastră nu va rezista atacului dușmanilor voștri. Dar pregătiți-vă acum, pentru că va veni 

ceasul luptei și îmi voi da jos mantia, ca să vă vadă lumea. 

11 Fiecare "lucrător" va avea pe buze o scânteie din Cuvântul Meu și în mâinile sale cartea 

înțelepciunii Mele, care îi va reaminti învățăturile Mele divine. Această carte inspirată de Mine va fi 

modelată cu grijă de discipolii Mei și cu ea poporul va avea un bastion, pentru că puterea ei va fi mare. 

12 Câtă înțelepciune va curge din ea! Cât de mult balsam și mângâiere va turna în inimi! Va fi fericire 

pentru cei care într-o zi au descoperit cuvântul meu și apoi nu l-au mai auzit, și va fi bucurie pentru cei 

care nu l-au auzit niciodată. 

13 Prin citirea ei, "morții" vor învia și cei pierduți vor găsi calea. Veghează asupra adevărului Cărții 

care ți-a fost încredințată, pentru ca tu să poți da mărturie despre manifestarea Mea în acest timp. 

14 Dacă v-aș întreba în aceste momente care sunt roadele pe care le-a dat pomul vostru, ce ați avea să-

mi arătați? Dacă v-aș întreba despre învățăturile pe care le-ați primit de la Mine, ce răspuns Mi-ați da? 
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15 Tu taci, iar în inima ta se manifestă frica că lucrarea ta va fi judecată de Mine. Dar eu vă întreb: De 

ce vă temeți? Dacă v-ați îndeplinit misiunea, nu veți avea de ce să vă temeți, iar dacă, dimpotrivă, ați făcut 

greșeli, este mai bine să fiu eu cel care vă corectează. 

16 Aveți voința de a fi duhovnicești nu numai cu numele, ci și cu fapta, căci lumea este plină de falși 

adepți și falși ucenici. Dacă ați luat în inimă o doctrină al cărei stindard este spiritualizarea și ale cărei 

arme sunt lumina și iubirea, trebuie să dați dovadă lumii de aceste virtuți. Aceasta va fi singura sămânță pe 

care o veți semăna dacă vreți cu adevărat ca recolta voastră să fie primită de Tatăl vostru. 

17 Luați-i ca exemplu pe cei care M-au urmat în cea de-a doua eră - nu numai pe apostolii Mei, ci și 

pe mulți bărbați și femei care s-au convertit la Cuvântul Meu și au dat mărturie despre Adevărul Meu prin 

faptele lor și chiar prin viața lor. 

18 Cea mai mare puritate și cea mai înaltă veridicitate era aspirația acelor inimi, motiv pentru care au 

avut grijă ca în fiecare dintre operele lor să strălucească lumina cu care Maestrul a făcut să strălucească 

învățăturile sale. 

19 În același mod, noii ucenici trebuie să onoreze numele din care un mesaj divin de iubire a venit să 

îi trezească din letargia lor. 

20 Dacă veți încerca să înțelegeți sensul spiritual al Lucrării mele și dacă o veți îmbrățișa cu dragostea 

unui adevărat discipol, vă spun cu adevărat că roadele bune nu vor întârzia să apară, iar aceste roade vor fi 

cele ale reînnoirii, ale întoarcerii la bine în lumina conștiinței, ale sănătății, ale reconcilierii și ale păcii. 

Dacă, pe de altă parte, vă veți strădui să căutați aparențe frumoase pentru a acoperi adevărul și veți 

încerca să vă ascundeți imperfecțiunile și slăbiciunile cu lucrările Mele, vă veți întoarce în întunericul și 

murdăria din care v-am eliberat deja. 

21 Învățătura mea este spirituală în esența ei, este lumină și este putere care curge și pătrunde în 

sufletul vostru pentru a-l face victorios în lupta cu răul. Cuvântul meu nu este doar pentru a flata urechile, 

ci este lumină pentru suflet. 

22 Vreți să Mă ascultați cu sufletul vostru pentru ca acesta să se hrănească și să folosească sensul 

acestei învățături? Apoi purificați-vă inima, limpeziți-vă mintea și lăsați conștiința să vă ghideze. Veți 

experimenta apoi cum începe să se producă o transformare în ființa voastră - nu doar spirituală, ci și 

morală și fizică. Această înălțare pe care sufletul o obține treptat prin cunoaștere - această puritate pe care 

o atinge treptat - se va reflecta în sentimentele inimii și în sănătatea trupului. 

23 Pasiunile vor deveni din ce în ce mai slabe, viciile vor dispărea treptat, fanatismul și ignoranța vor 

ceda din ce în ce mai mult locul credinței adevărate și cunoașterii profunde a legii mele. 

24 Dacă dorești să fii auzit de mulțimi, iar cuvântul tău să convingă și să cutremure, caută calea prin 

care acest cuvânt să pătrundă în sufletul ascultătorilor tăi. Dar cum reușești ca ea să pătrundă în inima 

semenilor tăi, să îi impresioneze și să le trezească sufletul? Este foarte simplu, secretul este să respectați 

întotdeauna adevărul și să dați mărturie prin faptele voastre de iubire. 

25 Spiritul Tatălui meu se apropie pentru a vă învăța și a vă "netezi", pentru a vă trezi simțurile 

spirituale și fizice și pentru a vă chema să trăiți o viață de reînnoire și de împlinire a legii. 

26 Eu v-am dat totul pentru ca voi să vă ridicați și să știți că ați fost trimiși pe pământ pentru a vă 

lucra pacea în această viață și în cea care vă așteaptă. 

27 Binecuvântat este cel care studiază învățătura mea și se străduiește să împlinească legile mele - 

care se lasă luminat de lumina pe care o răspândește Cuvântul meu și rămâne rugător și vigilent în 

ascultarea sa. 

28 Astăzi, când locuiți într-o lume a erorilor și confuziilor, v-am făcut să vă îndepărtați de ea și să 

trăiți în conformitate cu legile mele. Apoi, când veți fi pregătiți, vă voi trimite în umanitate pentru a arăta 

lumina Mea tuturor celor care au împărțit Doctrina Mea în ramuri și au interpretat greșit Cuvântul Meu. 

Toate aceste diferențe pe care le vedeți astăzi vor dispărea și inima omului va fi transformată. După 

recolta pe care omul a făcut-o din munca sa, care nu i-a lăsat decât un gust rău în gură, el va semăna 

sămânța mea pe pământul purificat și va avea grijă de ea. Acesta va fi momentul în care va începe 

spiritualizarea. 

29 Toate încercările pe care le veți întâlni în viața voastră de "lucrători" vor avea loc pentru a vă întări 

în credință și pentru ca voi să recunoașteți darurile pe care vi le-am acordat. Nu vă veți fi îndeplinit 
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misiunea dacă vă veți limita doar la a asculta Cuvântul Meu și apoi îl veți aduce semenilor voștri. Va 

trebui să vorbiți și să vă confirmați cuvintele cu faptele voastre. 

Mulți dintre voi vor depune mărturie despre învățătura Mea, oferindu-și de bunăvoie viața, dar Eu nu 

v-am cerut sacrificii de sânge. 

În curând veți fi printre oameni ca oile printre lupii flămânzi, dar nu veți dormi. O lampă îți va lumina 

întotdeauna calea și chiar și în cele mai întunecate nopți, această lumină va străluci. 

30 L-am găsit pe om adormit în ceea ce privește cunoașterea spirituală, dedat la științele legate de 

materie, descoperind cele mai mari secrete ale naturii fără a se ocupa de sufletul său spiritual. Cât de mare 

efort va trebui să facă pentru a înțelege învățătura mea! Lucrarea Mea va cădea peste această umanitate ca 

un izvor de apă cristalină, dorința lor de cunoaștere va fi satisfăcută, iar toți cei care se pregătesc vor primi 

beneficiile ei. 

31 Voi, care Mă ascultați - vegheați, pentru ca nici o influență străină să nu se amestece cu învățătura 

Mea. Păstrați-i esența și adevărul și veți vedea această umanitate, care se îndoiește și se îndoiește, 

îmbrățișând cu credință învățătura Mea, pe măsură ce va cunoaște faptele discipolilor Mei buni. 

Voi toți cei care doriți ca o împărăție a păcii și a dreptății să vină în această lume, atrageți aceste virtuți 

prin rugăciunea voastră. Acest moment este aproape. Corectați, instruiți și iluminați-i pe semenii voștri 

acum, înainte de a intra în acea perioadă în care nu veți avea alt ghid decât Divinitatea mea. 

32 Inspirația mea suflă asupra tuturor sufletelor și toți cei care vor să mă vadă și să mă urmeze să se 

ridice și să vină la mine. Spiritul tău îți va spune cum să trăiești zi de zi și cum să-ți rezolvi problemele. 

Dacă vă spiritualizați, veți vedea în fiecare încercare, în fiecare durere, o treaptă pentru a vă ridica și a vă 

desăvârși. 

33 Faceți din căminul vostru un paradis în care părinții să Mă reprezinte, iar dragostea și respectul 

reciproc să fie închinarea voastră. Dar nu lăsați ca această iubire să se limiteze la familia voastră, pentru ca 

voi să iubiți pe toți semenii voștri așa cum îi iubiți pe părinții sau pe copiii voștri. 

34 Prin intermediul poporului meu ales, eu pun în aplicare legi drepte, bazate pe iubire și respect. O 

sută patruzeci și patru de mii de suflete au fost pregătite. Unii sunt în spiritualitate; pe alții, care sunt în 

trup, îi distribui în toată lumea, pentru ca, atunci când va veni ceasul, să abundă în inspirație, iar Eu 

vorbesc prin gurile lor și Cuvântul Meu se înmulțește. 

35 Ilie pregătește calea pentru toți și, ca și în a doua oară, vă spun: Cât de aproape este Ilie de voi și 

nu l-ați recunoscut! Ori de câte ori Împărăția mea s-a apropiat de oameni, a pregătit inimile. La fel s-a 

întâmplat și cu dumneavoastră în această perioadă. 

36 Lucrați în tăcere, fără să vă lăudați. Nu aveți dorința de a vă deosebi de ceilalți. Mergeți pe drumul 

vostru discret, dar purtați în inimă o mare dragoste pentru oameni. Protejează-i și ajută-i, asigură-te că 

inima ta este ca un chivot și fă loc în ea bolnavilor, păcătoșilor - celor care sunt flămânzi și însetați de 

dreptate. Arătând toată spiritualizarea ca scop al mântuirii lor, ei Mă vor urma. Dar cei mândri vor mai sta 

încă o dată deoparte fără să Mă audă în acest timp. După aceea, încercările, evenimentele vor vorbi despre 

toate manifestările Mele. Unii se vor converti atunci, în timp ce alții vor continua să aibă o inimă închisă la 

mesajul divin. 

37 Îi binecuvântez pe toți cei care au funcții - conducători, profesori, judecători; fiți luminați și 

îndepliniți-vă misiunea. 

38 Apropie-te ca să Mă asculți. Care este problema cu faptul că auziți Cuvântul Meu prin oameni care 

sunt imperfecți atât moral cât și spiritual? Dacă credeți că în acest moment am ales mijloacele cele mai 

puțin potrivite pentru manifestarea mea, vă înșelați. Dacă credeți că acest mod de a Mă face cunoscut 

omului nu este o formă progresivă, judecați cu ușurință. 

39 Faptul că eu folosesc spiritul și mintea ta pentru a vorbi omenirii nu îți dă o idee despre evoluția pe 

care sufletul tău a atins-o? 

40 Într-un fel, trebuia să înceapă timpul comunicării spirituale, iar această cale a fost cea pe care ați 

avut-o din 1866 și care trebuie să se încheie în 1950 pentru a face loc dialogului între spirite. 

41 Manifestarea mea prin purtătorii de voce va fi, conform voinței mele, doar temporară, o scurtă 

etapă de pregătire care va servi drept normă, lege și bază pentru ca acest popor să fie martor și să 

răspândească acest adevăr și să proclame lumii prezența "Erei a treia". 
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42 Așa cum mintea umană a fost destinată ca manifestarea mea să fie trecătoare ca un fulger, tot așa a 

fost destinat ca doar câteva grupuri de oameni să fie chemați să fie prezenți la această revelație și să 

primească acest mesaj. 

43 Pe de altă parte, dialogul de la spirit la spirit va ajunge la întreaga rasă umană, fără limită 

temporală, pentru că această formă de a mă căuta, de a mă primi, de a mă ruga, de a mă auzi și de a mă 

simți este pentru eternitate. 

44 Cât de mare este responsabilitatea acestui popor care a ascultat cuvântul meu și a cules învățăturile 

mele! Eu vă spun: Înainte ca lumea să facă pasul spre spiritualizare, va trebui să experimenteze tot ceea ce 

v-am dezvăluit în această etapă de pregătire, în care v-am vorbit prin gura purtătorilor mei de cuvânt și v-

am pus să scrieți Cuvântul meu pentru a-l putea studia mai târziu. 

45 Pregătiți-vă, o, popor iubit, ca să intrați în armonie cu Domnul vostru. Iată, Eu Îmi îndeplinesc 

partea Mea: pregătesc totul, întreaga umanitate. Chiar dacă nu știe acest lucru, în prezent se purifică. 

Lumea spirituală, care formează cea mai mare și cea mai puternică armată, sprijină lucrările Mele și 

urmează sfaturile Mele, iar Eu vreau ca voi să formați o națiune de oameni luminați, de martori credincioși 

ai Cuvântului Meu, de semănători de lumină spirituală, a căror muncă servește la trezirea lumii, la 

mărturisirea ei și la avertizarea ei. 

46 A șasea pecete a fost dezlegată și v-a arătat vouă, pionierii spiritualizării pe pământ, o parte din 

conținutul ei. Dar ea va continua să-și reverse lumina asupra tuturor oamenilor, chiar și atunci când acest 

cuvânt pe care îl auziți astăzi va înceta. 

47 Ce va dezvălui cel de-al șaselea sigiliu omenirii din viitor? Foarte mari revelații, dacă vă gândiți că 

v-am făcut moștenitori ai unei comori de înțelepciune. 

48 Cel de-al șaselea sigiliu este deschis și nimeni nu-l va putea închide și nici nu va putea împiedica 

lumina sa să ajungă la suflete, așa cum nimeni nu poate opri trecerea timpului sau împiedica lumina Stelei 

Regale să ajungă în lumea voastră. 

49 Cartea Cunoașterii, îndelung sigilată în timp ce sufletele voastre erau pregătite să intre în ea - am 

deschis-o, iubirea Stăpânului vostru, Mielul, a deschis-o, lumina ei strălucește intens fără ca mulți pe 

pământ să observe. 

50 În curând, cei intuitivi, cei inspirați, cei sensibili la suflet se vor ridica și vor mărturisi în națiuni 

ceea ce văd cu spiritul, ceea ce simt, ceea ce aud și primesc. Vă spun din nou că poporul Meu nu se 

limitează la cei care M-au auzit prin acești purtători de voce, ci că Mi-am trimis slujitorii în diferite puncte 

ale pământului pentru a pregăti căile și a curăța câmpurile la care trebuie să vină mai târziu semănătorii. 

51 Eu îi întăresc și îi binecuvântez, căci munca lor de zi cu zi este dureroasă și calea lor este plină de 

spini. Batjocura, disprețul, calomnia și perfidia îi urmăresc pretutindeni. Dar ei - premonitori și inspirați - 

știu că au fost trimiși de Mine și sunt dispuși să ajungă până la capătul drumului pentru a-și îndeplini 

misiunea. 

52 Rugați-vă pentru acești frați ai voștri pe care nu-i cunoașteți, dar care se străduiesc să-și 

îndeplinească misiunea de a vă pregăti calea. Ei nu au avut în lume stimulul divin al acestui cuvânt pe care 

îl auziți de atâta timp și au trebuit să sacrifice multe din confortul lumii pentru a primi spiritual inspirația 

care îi orientează. 

53 Ați auzit fiecare lecție de mii de ori - ce justificare ați putea găsi dacă nu ați urma învățătura mea? 

Niciuna. Ce sfidare sau răzvrătire ai putea arăta în fața durerii dacă el ar veni să-ți pedepsească 

fărădelegile? Dar nu uitați că v-am învățat să vă purificați prin iubire, să vă reînnoiți servindu-vă unii pe 

alții, pentru a evita purificarea prin durere. 

54 Unii consideră cuvântul meu aspru și dur pentru că este impregnat de dreptate iubitoare. Motivul 

este că nu au știut cum să-și înfrunte conștiința și nici nu au vrut să se judece pe ei înșiși din aroganță. 

55 Când vedeți rezultatul neascultărilor voastre, al profanărilor voastre, al vanității și al lipsei de 

caritate, și goliți o cupă de suferință - cu totul contrară celei pe care v-am oferit-o - exclamați cu 

convingere: "În mustrarea Maestrului a fost adevăr și dreptate!". 

56 Te-am însărcinat cu unificarea tuturor mulțimilor care formează comunitatea ta, dar tu nu ai făcut-

o și nu ai avut încredere în dreptatea mea. Am fost răbdător și v-am dat timp pentru a îndeplini această 

misiune, dar până acum nu v-ați ridicat la înălțimea ei. Deci vreți ca dreptatea mea să fie cea care vă 



U 284 

52 

trezește, care vă purifică și vă unește? Dacă este așa, iubiți oameni, nu știți ziua și ora, dar va veni. Căci nu 

vă voi lăsa să dați mărturie despre adevărul Meu cu o inimă plină de necurăție. 

57 Nici scrierile rele nu vor fi păstrate ca mărturie. Căci o mărturie care ar fi amestecată cu ceea ce 

este fals și imperfect va fi arsă. Ceea ce este pătat sau necurat nu ajunge la Mine, așa cum nici Eu nu îl ofer 

copiilor Mei. Mai întâi trebuie să curățați cu grijă sămânța și abia apoi să o semănați. 

58 Cuvântul meu de astăzi nu este un pahar de amărăciune, ci o fântână cu apă cristalină în care vă 

puteți scălda inima și să-i dați o mai mare puritate, iar spiritului vostru lumină. 

59 Acceptați aceste cuvinte cu dragoste, gândiți-vă la ele. După aceea vă veți simți mai puternici 

pentru a continua munca de azi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 285  
1 Pacea mea să fie în oamenii de bunăvoință. Adevărat vă spun că oricine poartă această pace în 

suflet va simți prezența mea. 

2 În acest timp de învățături, ați simțit pacea Mea în încercările voastre, ați avut mângâiere în 

suferințele voastre. În acest fel, v-am dovedit că oricine își acceptă destinul cu bunăvoință va avansa în 

toate demersurile sale. Se poate împiedica, dar nu va cădea. 

3 Uneori îmi spui: "Doamne, de ce nu ne vizitezi ca pe alte popoare, deși suntem la fel de 

nerecunoscători și neascultători ca și frații și surorile noastre umane?". La aceasta vă spun: Pentru că vă 

dau timp să vă pregătiți. 

Credeți că dacă războiul v-ar amenința, M-ați asculta și ați reflecta la Cuvântul Meu? Înțelegeți cât de 

prețios este timpul pe care vi l-am încredințat și responsabilitatea pe care o aveți de a-l folosi în pregătirea 

voastră spirituală. 

4 Pentru a petrece acest timp pentru binele vostru spiritual și al semenilor voștri, trebuie să vă 

examinați adesea, ascultând vocea conștiinței voastre, prin care puteți descoperi tot ceea ce trebuie să vă 

examinați și, în același timp, puteți înțelege cum să aplicați învățătura mea la diferitele acțiuni din viața 

voastră. 

5 Te doare cu adevărat situația în care se află omenirea? Inima ta simte durerea națiunilor care se 

distrug prin război? Apoi, câștigați merite pentru ei, rugați-vă și trimiteți-le pace cu gândul vostru. 

6 Acum ți se pare că nenorocirea este cea care amenință lumea. La aceasta vă spun că ceea ce vedeți 

adesea ca pe o calamitate este ceva bun. 

7 Durerea, mizeria, chiar și moartea vor veni ca o binecuvântare la ușile multor oameni care au trăit 

în desfrâu și au păcătuit fără limite. 

8 O, dacă ați înțelege că durerea care lovește în învelișul trupesc este un balsam și o ușurare pentru 

sufletul duhovnicesc! Atâta timp cât trupul a avut sănătate și bunăstare, sufletul a fost adesea atras spre 

ruină sau s-a simțit prins într-o viață de plăceri și pasiuni dezlănțuite, dar fără lumină pentru suflet. Până 

când durerea a venit ca o forță mai puternică decât patimile omenești pentru a-l opri pe om în cursul său 

orb și pentru a determina sufletul să se elibereze, să binecuvânteze durerea și să realizeze că nu există o 

justiție mai înțeleaptă decât cea a lui Dumnezeu. 

9 Unii ajung curând la această înțelegere și astfel evită multe suferințe, alții sunt încăpățânați și înceți 

în înțelegere, în cele din urmă blasfemiază și blestemă și astfel își măresc paharul de suferință. 

10 Rugați-vă pentru toți, oameni buni, nu vă eschivați de la responsabilitatea voastră pe motiv că de 

aceea nu vă rugați pentru națiunile care suferă, pentru că ele se purifică în această durere. Această durere îi 

purifică, dar înțelegeți că rugăciunile și gândurile voastre îi ajută să accepte cu iubire paharul suferinței lor, 

pentru ca ei să înțeleagă sensul pe care îl conține durerea și pentru ca în sufletele lor să izbucnească 

hotărârea de a se îndrepta și inspirația care îi mișcă spre fraternitate. 

11 Dacă vă rugați corect, voi face ca sufletele voastre să fie eliberate și voi veni la ei ca un porumbel 

al păcii, un mesager al sănătății și al luminii. 

12 Inima ta nu va putea fi mândră de aceste victorii, pentru că nu va ști nimic despre lucrările pe care 

le faci din punct de vedere spiritual. 

13 Numai eu cunosc aceste fapte, care vor fi consemnate una câte una în cartea meritelor voastre - 

acea carte care este gravată treptat în spiritul vostru. 

14 Sunteți în pragul unor mari evenimente. Nu va trece o zi în care omenirea să nu fie zguduită de un 

eveniment, de o încercare sau de un semn. Va fi vocea neîncetată a dreptății Mele care îi va chema pe 

oameni să-și îndrepte gândurile spre Mine. Și toți aceia în care intuiția se trezește în aceste zile de 

încercare, care reflectă și ajung la concluzia de a atribui aceste încercări Justiției Divine, vor fi plini de 

lumina Mea, astfel încât să nu cadă din nou în letargia spirituală în care au trăit. 

15 Dreptatea mea a venit, umanitate, va umili aroganța omului pentru a-l face să realizeze cât de mic 

este în răutatea și materialismul său. 

16 Da, oameni buni, îl voi doborî pe om în măreția lui falsă, pentru că vreau ca el să vadă lumina Mea 

și să se ridice, ca să devină mare în adevăr. Căci vreau să fiți plini de lumină, de generozitate, de bunătate, 

de putere și de înțelepciune. 
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17 Vocea Mea se va auzi din nou, așa cum au anunțat profeții din cele mai vechi timpuri și cum am 

dezvăluit-o discipolilor Mei. 

18 Acum este timpul pentru care am promis întoarcerea mea în spirit - timpul în care veți simți 

prezența mea în interiorul și în afara voastră și când veți învăța să vă conectați cu mine de la spirit la spirit. 

19 În prezent, formez un popor în care, deși pare sărac, nu există nici paria, nici nenorociți, nici slabi 

din punct de vedere spiritual. Îi dezvălui fiecăruia darurile sale pentru ca el să pornească la drum, mulțumit 

să fie discipolul meu și să fie de folos aproapelui său. 

20 Noul meu popor va fi profeți, consilieri, învățători, doctori ai sufletului. 

21 Cuvântul Meu ajunge la aceste inimi ca o adiere de aer care le aprinde flacăra credinței lor. Căci 

vreau să le văd mereu arzând ca niște lămpi. 

22 Cuvântul Meu din a doua eră, precum și lucrările Mele, au deschis oamenilor calea spre Cer, iar în 

acest timp prezent v-am adus noi lecții. Nu ați auzit vocea lumii spirituale? Nu ați simțit apropierea acelei 

lumi pe care o credeați atât de îndepărtată și atât de nesigură? 

23 Recunoașteți cu câtă lumină și cu câtă iubire frații și surorile voastre spirituale s-au făcut cunoscute 

vouă. 

24 Nu cunoașteți locul exact de unde vin aceste spirite de lumină, acești îngeri păzitori și pacificatori. 

Dar aveți certitudinea că ele vin din lumi superioare, de dincolo. 

25 Așa este, umanitate, ei vin din case și lumi mai înalte decât a voastră pentru a vă ajuta să vă ridicați 

la perfecțiune. În același mod, ei îi ajută pe cei care locuiesc în alte lumi terestre și care au nevoie de 

cunoștințe superioare. 

26 Dacă cineva ar avea o părere proastă despre învățătura mea care vă vorbește în aceste lecții, îi spun 

cu adevărat că nu știe ce spune și nici nu-l cunoaște pe Maestrul divin. Nu cunoașteți apropierea spirituală 

dintre ființe și lumi? Nu ghiciți planul divin de a forma o singură familie din toate? 

27 Vă dau aceste revelații pentru ca voi să începeți să vă ocupați de viitorul vostru, așa cum v-ați 

ocupat atât de mult timp pe Pământ cu îmbunătățirea voastră materială. 

28 Ascultați vocea lumii spiritelor, căci ea este mărturia activității neîncetate a sufletului de a se 

strădui, de a se purifica, de a repara fărădelegile, de a-și asuma misiuni - într-un cuvânt, de a se apropia de 

Tatăl său. 

29 Înțelegeți că în această a treia eră, o epocă de revelație a Duhului Sfânt, era firesc ca El să vă 

vorbească despre viața spirituală. 

30 Căci numai această învățătură va putea salva omenirea din marea agitată și furtunoasă a patimilor, 

lăcomiei, dușmăniei, aroganței și a mașinațiunilor necinstite ale oamenilor. Cuvântul meu a venit ca o 

barcă de salvare pentru a-i salva pe naufragiații care s-au răsturnat în marea patimilor. 

31 Discipoli, vouă vă încredințez Cuvântul meu, simțiți-mă în sensul lui. Mâine, acești purtători de 

voce vor dispărea, ordinele lor vor fi transformate și va rămâne doar Cuvântul Meu scris în acele scrieri pe 

care penele de aur le-au creat conform voinței Mele. 

32 Discipolul: Oricine recunoaște Cuvântul meu prin intermediul acestei manifestări trebuie să 

recunoască, de asemenea, că a sosit timpul să se apuce de restaurarea a tot ceea ce răutatea oamenilor a 

distrus. 

33 Dacă toți cei chemați s-ar grăbi să vină la masa Domnului, unde se servește mâncarea care hrănește 

sufletul, aceasta ar fi plină; dar nu toți cei invitați au venit. 

34 Este caracteristic omului să nu aprecieze binefacerile lui Dumnezeu și, de aceea, ați văzut cum 

mulți dintre semenii voștri v-au respins atunci când i-ați chemat. 

35 Dar Eu vă spun că acești puțini care se așează la masa Mea și care ascultă cu perseverență pentru a 

învăța de la Mine vor fi cei care vor face cunoscută mulțimilor măreția Cuvântului Meu, sensul acestei 

Doctrine care îi cheamă pe oameni să reconstruiască o lume care și-a atins sfârșitul și să facă loc uneia mai 

strălucitoare și mai înalte. 

36 Pentru ca voi să primiți un cuvânt mai pur și o manifestare mai pură prin intermediul purtătorilor 

de voce, v-am sfătuit să vă spiritualizați și să fiți simpli. Căci atunci, ca un fruct copt, cuvântul iubitor și 

substanțial iese de pe buzele lor. 

37 Celor care nu și-au dat seama că adevărul și lumina Cuvântului Meu strălucesc cel mai puternic în 

simplitatea formei și care se străduiesc să obțină manifestări exterioare impresionante cu care să 
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impresioneze simțurile mulțimilor, le spun că, în faptele și acțiunile pe care le întreprindeți în cadrul 

învățăturii Mele, numai adevărul va prevala. 

38 Nu mai este potrivit să vă hrăniți sufletul cu mistere, chiar dacă aceste mistere au pentru voi 

atracția necunoscutului. 

39 De ce vreți să impresionați prin manifestări exterioare pe care semenii voștri nu le înțeleg? De ce 

arătați acțiuni supranaturale în aparență, dar care în realitate sunt fără lumină și adevăr? Este insuficientă 

esența pe care o emană Cuvântul Meu, sau nu este admirabil că vorbesc prin gura ta? 

40 Cât de nesimțiți sunteți mulți dintre voi! Dar trebuie să ajungi la convingerea că tot ceea ce adaugi 

la manifestarea mea, care este atât de simplă și de clară pentru că este a mea, va fi ca un văl aspru și 

grosolan care îi va împiedica pe semenii tăi să recunoască adevărul. 

41 Înainte de a începe să îndepliniți oricare dintre ordinele pe care vi le oferă această Lucrare, gândiți-

vă profund la ceea ce v-am învățat și la ceea ce veți face, astfel încât să nu faceți nimic care să fie contrar 

Legii Mele. 

42 Câți dintre cei care se consideră ucenici ascultători sunt - fără să fie conștienți de aceasta - rebeli la 

voința mea; și câți dintre cei care se consideră apostoli ai spiritismului sunt primii care îl resping din cauza 

faptelor lor, motiv pentru care sunt dușmani ai doctrinei pe care o predică. 

43 Ce se așteaptă de la o ființă umană dezvoltată sufletește? Se așteaptă stăpânirea asupra propriei 

persoane, manifestarea abilităților și a darurilor spirituale. Înțelegeți că inteligența omului va deveni din ce 

în ce mai mare și că tot mai mulți oameni vor deveni capabili să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu. 

În ceea ce privește sufletul, acesta nu poate rămâne inactiv, dorința sa de dezvoltare este ca un instinct 

care îl îndeamnă să se ridice, să facă un efort neîncetat pentru a se perfecționa pe căile trasate de legile 

divine. 

44 Discipoli, vă spun încă o dată să căutați spiritualizarea pe căile simplității și purității, să renunțați 

la așteptările voastre, la sentimentele voastre față de ceea ce numiți supranatural. Căci dacă sunteți 

convinși că mergeți pe calea adevărului, credeți ceea ce auziți de la mine și înțelegeți că vă învăț în prezent 

să simțiți într-un mod sensibil și să respingeți complicațiile inutile. 

45 Cei care nu știu să se mulțumească cu ceea ce anunță și exprimă Cuvântul meu o fac pentru că 

materializarea lor așteaptă evenimente extraordinare pentru a crede în manifestarea mea. Ei se așteaptă ca 

focul să cadă din cer sau ca mările să se deschidă pentru a lăsa să se vadă abisurile lor, iar apoi să spună: 

"Judecata lui Dumnezeu a venit pe pământ". Dar eu vă întreb: De ce vă îngrozesc astfel de evenimente? 

Vrei ca ele să fie singurele care pot dezvălui dreptatea și puterea lui Dumnezeu, când ar trebui să simți și 

să recunoști prezența Lui în ceea ce dezvăluie pacea și iubirea? 

46 Este oare adevărat că plecarea mea în acest moment îngrozește omenirea, pentru a mărturisi că este 

un eveniment divin? 

47 Mai degrabă doresc ca dovada că am fost cu voi să fie lumina speranței într-un viitor mai bun, să 

fie un fior de umanitate, o scânteie de credință care să-i facă să vadă lumina unui nou răsărit în mijlocul 

necazului lor. 

48 Vreau să căutați expresia bunătății divine în orice lucru, pentru că în orice lucru o veți găsi. Dar, 

pentru că sunteți încă prea imaturi pentru a descoperi această iubire divină, care este spirituală, priviți 

natura care vă înconjoară și care vă vorbește la tot pasul despre iubirea Creatorului pentru copiii săi. 

Dacă uneori simțiți că această natură se poartă dur cu voi, să știți că și ea este o creatură care, ca și voi, 

este supusă dezvoltării și perfecționării și că, în măsura în care urcă pe scara perfecțiunii care există în 

calea tuturor creaturilor, va putea fi un adăpost pentru ființe din ce în ce mai inteligente și mai dezvoltate 

sufletește. 

49 Aveți grijă ca Cuvântul Meu să fie păstrat în scris, astfel încât omul de mâine să recunoască ceea 

ce v-am spus acum ca fiind o profeție. 

50 Oameni buni, dacă vreți să avansați, învingeți inerția care există în voi. Dacă vreți să fiți mari, 

aplicați principiile mele la lucrările voastre. Dacă vreți să vă cunoașteți pe voi înșivă, studiați-vă prin 

Cuvântul meu. 

51 Înțelegeți cât de mult aveți nevoie de cuvântul meu, care vă oferă iubire, înțelepciune, sfaturi și 

ajutor. Dar, în același timp, simțiți-vă responsabili pentru ceea ce vă dau, pentru că nu sunteți singurii 
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nevoiași din lume. Sunt mulți cei care sunt flămânzi și însetați după aceste învățături, iar voi trebuie să vă 

amintiți să vă pregătiți pentru a merge la ei cu mesajul iubirii mele. 

52 Golește-ți paharul suferinței cu răbdare. Adevărat vă spun că în amărăciunea ei veți găsi lumina 

pentru sufletul vostru. Durerea îți va face auzită vocea conștiinței, deși trebuie să-ți spun că povara pe care 

ai adus-o cu tine, durerea pe care ai suferit-o și lacrimile pe care ochii tăi le-au vărsat, nu este chiar drumul 

vieții marcat de semnul Meu și de legea Mea. Calea suferinței pe care o parcurgeți este calea de ispășire și 

purificare prin care sufletul vostru trebuie să treacă pentru a ajunge pe calea vieții adevărate, unde cineva 

iubește, slujește și lucrează doar pentru bine. 

53 Luați aminte la toate acestea pentru a ști că pentru a Mă servi cu adevărat trebuie mai întâi să 

treceți prin purificare până când nu mai rămâne nimic din ceea ce ați făcut greșit. Exemplul tău va servi 

pentru ca generațiile viitoare să întâlnească o cale curată și să nu se piardă în mărăciniș sau să se rănească 

pe bolovanii de pe cărare. 

54 Vouă, spiritiștilor, vă încredințez sarcina de a sparge bariera pe care omenirea a ridicat-o între 

Dumnezeu și ea însăși - o barieră de credință falsă, de credință doar aparentă în eternitate, de materializări 

și de acte de cult inutile. 

55 Vouă, oameni buni, vă încredințez sarcina de a dărâma de pe piedestalul său Vițelul de Aur, la care 

oamenii încă se închină, chiar dacă se consideră departe de idolatrie și păgânism. 

56 Dar vă spun că în lupta voastră nu trebuie să vă folosiți de putere, violență sau cuvinte dureroase. 

Armele tale trebuie să fie cuvântul de lumină care dezvăluie adevărul, faptele de dragoste care îl învăluie 

pe cel care suferă cu mângâiere, puterea care curge din rugăciunile și gândurile tale. 

57 Atunci când veți înlătura obstacolele care l-au îndepărtat pe om de pe calea spirituală, veți vedea 

începutul unor schimbări foarte mari în viața umană. Aceste schimbări vor avea loc în domeniul spiritual, 

în moralitate, în domeniul științei, în instituții, în formele voastre de guvernare. 

58 Nimeni nu va putea șterge urma acestui popor în Era a treia, pentru că în lucrările lor va fi puterea 

adevărului meu. 

59 Îți dai seama de ce te purifică durerea? Calea ta este marcată, misiunea ta a fost stabilită de Mine. 

60 Am smuls din inima ta "moartea" pe care o porți în tine, te-am umplut de viață. 

61 Această moarte a fost în tine pentru că credința și speranța din sufletul tău s-au stins, pentru că ți-a 

lipsit lumina cunoașterii. Am așezat în fața voastră un pom al vieții, ale cărui roade, pline de conținut, cu 

gust ceresc și pline de dulceață, coboară din belșug asupra mulțimilor de ascultători pentru a le înlătura 

nevoile spirituale. 

62 În prezent, construiesc un templu în inima voastră, unde prezența mea va fi percepută clar, unde 

sunetul vocii mele va fi auzit clar și din care vor emana lumină și pace pentru întreaga umanitate. 

63 În Prima dată v-am inspirat cu bazele acestui mare sanctuar al sufletului. În timpul în care am fost 

printre oameni ca Maestru, v-am învățat cum să construiți zidurile înalte, iar acum vă dezvălui modul în 

care trebuie să terminați această lucrare care, odată terminată, va fi demnă de prezența Tatălui vostru. 

64 Poți să-mi spui care este esența fiecăreia dintre aceste trei lecții prin care te-am inspirat să 

construiești templul Duhului Sfânt? Da, oameni buni, fiți binecuvântați pentru că voi toți răspundeți la 

întrebarea Mea interioară și vă apropiați de adevăr: Bazele sanctuarului erau cele predate de Legea din 

prima eră. 

Zidurile înalte reprezentau dragostea și mila pe care Mesia le aducea poporului prin învățătura sa. 

Cupolele, stâlpii și altarul cu care a trebuit să fie dotată această lucrare sunt înțelepciunea, spiritualizarea și 

înălțarea pe care Spiritul meu v-a inspirat-o în acest timp în mesajul său de lumină. 

65 Acest templu construit de Mine în trei veacuri este cel despre care am vorbit în fața 

necredincioșilor când le-am spus - arătând spre templul din Ierusalim - "Distrugeți acest templu și în trei 

zile îl voi reconstrui". 

66 Templul meu va fi în curând terminat, în timp ce din cel al Ierusalimului nu vor mai rămâne nici 

măcar temeliile sale, așa cum din fiecare templu care nu este construit pe temeliile legii mele de iubire și 

spiritualizare nu va rămâne nici măcar o piatră pe alta. 

67 Vedeți cât de mare este splendoarea acestei epoci, vedeți lumina unui timp nou în care toate 

profețiile date de mine și cele pe care le-am dat prin profeții mei se împlinesc. 
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68 Câte drumuri ați străbătut în căutarea adevărului pentru a ajunge la Mine! Nici științele, nici 

filozofiile nu au răspuns la chemarea voastră și, după căutările voastre, ați ajuns la concluzia că acest 

adevăr își are rădăcinile în Mine și radiază din Mine către toate ființele. 

69 L-am luminat pe om, astfel încât acesta să-și trăiască adevărata viață și să recunoască destinul 

binecuvântat pe care i l-am încredințat. El este singura creatură creată "după chipul și asemănarea Mea" și, 

prin urmare, este cel mai apropiat de Mine. Căci el are o suflare din duhul Meu și astfel poate face lucrări 

asemănătoare cu ale Mele. 

70 Aveți voință și libertate de voință, astfel încât să vă comportați inteligent, să ascultați de vocea 

conștiinței, care este a mea, și prin ea să recunoașteți ceea ce este permis, ceea ce puteți folosi, și să 

respingeți ceea ce este nepotrivit, ceea ce nu vă aparține. Dar am văzut că încă din primele zile ale vieții 

voastre pe pământ tindeți spre materialism și începeți să negați misiunea voastră spirituală, care este 

motivul principal al existenței voastre. 

71 Din cele mai vechi timpuri v-am lăsat poruncile Mele care duc la pace și fericire spirituală, iar mai 

târziu, în Isus, v-am dezvăluit dragostea Mea. 

72 V-am vorbit în acest moment nu ca un judecător sever, ci ca un Tată, dar nu ați înțeles acea iubire 

infinită care înțelege și iartă totul - acea iubire care este răbdare și mărinimie, care vrea numai binele și îl 

revarsă în toate creaturile sale. 

Dacă vreți să vă numiți pe bună dreptate copiii Mei, iubiți, pentru că ați fost formați de această Iubire 

Divină care a creat totul, pentru a vi-l oferi. Atunci îți vei înțelege destinul de a iubi, proteja și binecuvânta 

ca Tatăl tău și, după ce îți vei îndeplini misiunea, te vei întoarce la Mine pentru a forma un singur spirit cu 

Mine. 

73 Din cele mai vechi timpuri v-am învățat să Mă iubiți spiritual și v-am spus că nimic nu Mă poate 

reprezenta în această lume în afară de omul virtuos. Nu v-am învățat niciun ritual sau cult semnificativ și 

v-am spus doar: Dacă vreți să aveți comuniune cu Tatăl vostru, ridicați-vă sufletul, străduiți-vă spre 

înălțimi. De acolo, toate darurile și beneficiile pe care le cereți vor veni la voi. 

74 V-am spus atunci că nu trebuie să vă temeți de moarte, pentru că ea nu există. În creația mea, totul 

trăiește, crește și se perfecționează. Moartea fizică este doar sfârșitul unei perioade de timp pe care sufletul 

o trăiește pentru a reveni la starea sa inițială și pentru a-și continua apoi calea de dezvoltare. Credeți, aveți 

credință și veți trăi veșnic. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să vă înarmați cu credință, pentru că trăiți o 

epocă de încercări și dificultăți. Forțele naturii care trebuie să-l purifice pe om sunt dezlănțuite și nu se vor 

opri până când nu-l vor readuce la rațiune, bunătate și dreptate. 

75 Eliberați-vă de mândrie și permiteți umilinței și simplității să înflorească, astfel încât să puteți 

accepta toate încercările care trebuie să vină. Înțelegeți că este necesar să treceți prin acest creuzet pentru a 

vă recăpăta puritatea. Astăzi, pe măsură ce primiți instrucțiuni suplimentare și știți că nu mai sunteți în 

copilărie spirituală și nici în tinerețe, ci ați ajuns la maturitate, veți putea înțelege cuvintele mele din alte 

timpuri și pe cele pe care vi le dau astăzi. 

76 Nu cereți să cunoașteți sfaturile Mele cele mai intime, pentru că nu puteți pătrunde până acolo. Să 

știți doar că sunt omniprezent și omnipotent, că Spiritul meu umple universul și locuiește în fiecare suflet 

în același timp, că îi iubesc pe toți și le acord ceea ce este necesar pentru viața lor, astfel încât această 

lumină să vă dea speranță și încredere în viitor. 

77 Știu tot ceea ce suferiți și sperați și vă simt durerea. Vă spun doar să vă folosiți de puterea pe care 

v-am dat-o și atunci încercările voastre vor fi binecuvântate. 

78 Voi, cei care ați fost aleși să primiți acest mesaj, trebuie să fiți treji și să vă pregătiți. Căci după 

1950 va trebui să aduceți la semenii voștri vestea că m-am întors la voi. Dar când vedeți haosul dezlănțuit 

și auziți strigăte de jale peste tot, amintiți-vă că, așa cum se ară câmpurile, așa și inima omului trebuie să 

se pregătească pentru a primi sămânța. 

79 V-am acordat în acest moment, ca un privilegiu, prezența unor ființe spirituale de mare înălțime și 

experiență. Nu numai raza mea, care este legată de ființa umană, ci și raza mea 

Spiritul, dar și Lumea Spirituală au venit în ajutorul vostru și au îndeplinit astfel o misiune foarte înaltă. 

Cât de mult au realizat iubirea și mila acestor ființe, necunoscute multora, prin prezența lor pe acest 

pământ, și cât de mult au apropiat această lume de cea în care locuiesc, pentru a încheia un legământ și a 

vă ridica pe calea virtuții! 
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80 Voi, care ați fost chemați să fiți instrumentele manifestării lor - slujiți-i cu iubire și pregătiți-vă, 

pentru că voi sunteți vasele care primesc Cuvântul pe care spiritele lor îl răspândesc. Numai în acest fel vă 

veți putea lăuda că dețineți adevărul pe care eu și lumea spiritelor l-am adus omenirii. 

81 Adevărul pe care l-ați căutat atât de mult vi-l fac cunoscut în acest cuvânt simplu și clar. Vă ofer 

acest adevăr, care nu este altceva decât iubire, din belșug, pentru ca voi să îl posedați pentru totdeauna și 

să îl împărtășiți cu semenii voștri. Simțiți-o, purtați-o bine în sufletul vostru, căci este esența divină din 

care vă veți hrăni veșnic. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 286  
1 Lumina mea divină strălucește pretutindeni; oriunde mă veți căuta, veți găsi prezența mea. 

2 Eu sunt Tatăl care lucrează pentru ca armonia să înceapă să domnească între toți copiii Săi - atât 

cei care locuiesc pe pământ, cât și cei care trăiesc pe alte lumi. 

3 Armonia spirituală între toate ființele le va dezvălui o mare cunoaștere, le va aduce dialogul de la 

spirit la spirit, ceea ce va scurta distanțele, va apropia absenții și va înlătura fronturile și granițele. 

4 Vreau să obțineți pacea, care este cea mai mare recompensă pe care o puteți obține pe pământ. 

5 Discipoli, nu vă abateți de la calea trasată și nu modificați în niciun fel învățăturile Mele, pentru că 

atunci nu veți putea atinge acea armonie spirituală și nu veți putea descoperi tot ceea ce am pregătit pentru 

înălțarea voastră. 

6 Faceți-vă vrednici de revelațiile din tezaurul meu secret, dobândind merite prin fapte de iubire, de 

milă, de noblețe. 

7 Spiritul trebuie să conducă mintea, iar mintea, condusă doar de o inimă care dorește măreția 

umană, nu trebuie să vă conducă viața. Amintiți-vă că, dacă vă lăsați conduși de ceea ce vă comandă 

creierul, îl veți suprasolicita și nu veți ajunge dincolo de ceea ce îi permit micile sale puteri. Eu vă spun: 

Dacă vrei să știi de ce te-ai simțit inspirat să faci binele și de ce inima ta este înflăcărată de caritate, lasă-ți 

inima și mintea să fie ghidate de Duhul Sfânt. Atunci veți fi uimiți de puterea Tatălui vostru. 

8 Dacă oamenii, în loc să Mă întrebe cu atâta ambiție și cu atât de puțin respect, M-ar întreba cu 

iubire și smerenie - cu câtă simplitate și ușurință ar primi răspunsul Tatălui lor atunci când El le va 

dezvălui cunoștințele pe care le cer de la El. 

9 Când Mă întrebați sau Mă întrebați, nu vă chinuiți să Îmi expuneți clar problema voastră și nici nu 

vă străduiți să vă căutați în minte cele mai bune fraze. Pentru mine este suficient ca în acest moment 

spiritul tău să se detașeze de lume, iar inima și mintea ta să fie pure pentru a putea primi inspirația mea. La 

ce bun să-mi spui cuvinte minunate, dacă nu ești capabil să simți prezența mea în tine? 

10 Eu știu totul și nu trebuie să-mi explici nimic ca să te pot înțelege. 

11 Mă întrebi în ce constă rugăciunea și îți răspund: Să permiți spiritului tău să se înalțe liber către 

Tatăl; să te abandonezi acestui act cu încredere și credință deplină; să primești în inimă și în minte 

impresiile primite prin intermediul Spiritului; să afirmi cu adevărată umilință voința Tatălui. Cine se roagă 

în acest fel se bucură de prezența mea în fiecare moment al vieții sale și nu se simte niciodată în nevoie. 

12 De multe ori m-am apropiat de oameni în decursul timpului, dar acum este timpul ca oamenii să 

Mă caute și să se apropie de Mine. O pot face pentru că dezvoltarea lor spirituală le-a permis să ajungă la 

un dialog adevărat cu Tatăl lor. 

13 Această "a treia oară" este o vreme a învierii. Sufletele semănau cu morții, iar trupurile cu peșterile 

lor funerare. Dar la ei a venit Maestrul, al cărui cuvânt de viață le-a spus: "Ieșiți și ridicați-vă la lumină, la 

libertate!". Oricine dintre ei își deschide ochii la adevăr și apoi este capabil să-și înalțe viața, faptele și 

sentimentele în iubire pentru semenii săi, nu va mai privi această lume ca pe un loc de izgonire sau ca pe o 

vale de lacrimi și de ispășire, pentru că va simți din ce în ce mai mult plăcerea adevăratei păci pe care o dă 

pacea sufletească. Această stare de exaltare din această viață va fi o reflectare a păcii și a luminii perfecte 

de care sufletul se va bucura în lumi mai bune, unde Eu Însumi îl voi primi pentru a-i oferi un cămin demn 

de meritele sale. 

14 În această zi de har, amintiți-vă de ziua în care Ilie s-a făcut cunoscut prin Roque Rojas, 

amintindu-vă că întoarcerea Maestrului Divin este aproape și invitându-vă la rugăciune și reînnoire. 

15 Moise și-a dus poporul la poalele muntelui Sinai, unde i-a pus să se roage, să postească și să se 

purifice pentru a aștepta prezența lui Iehova, Domnul lor. 

16 Moise a fost inițiatorul spiritualizării, precursorul lui Iehova, Legiuitorul. Acea zi în care a coborât 

de pe munte cu tablele Legii a fost amintită de poporul lui Israel, așa cum vă amintiți și voi acum, când vă 

amintiți ziua în care vi s-a revelat prin Roque Rojas că Testamentul lui Moise, moștenirea lui Iisus și 

mesajul lui Ilie vor forma o singură Carte: Cartea Adevărului și a Vieții. 

17 Așa cum Moise a pregătit inimile poporului său pentru a-l primi pe Iehova, iar Ilie v-a trezit astăzi 

pentru a auzi glasul Duhului Divin, tot așa Ilie - reîncarnat în Ioan, numit Botezătorul - a fost cel care a 

îndemnat masele la pocăință și rugăciune și le-a anunțat că Împărăția Cerurilor se apropie de oameni. 
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Căci în învățătura pe care v-am adus-o și în învățătura Mea era prezența Tatălui și lumina cerurilor. 

18 Hristos este manifestarea desăvârșitului, în El poți contempla legea eternă, poți găsi iubirea infinită 

și admira înțelepciunea absolută. 

19 Isus a luminat cu viața Sa Legea pe care Israel a primit-o de la Moise și v-a anunțat că mai târziu 

va veni Mângâietorul pentru a clarifica și explica tot ceea ce Hristos a învățat și care nu a fost interpretat 

corect. 

20 Hristos cuprinde toate veacurile, prezența Sa există în toate timpurile, deoarece El este "Cuvântul 

veșnic". 

21 Ilie este precursorul, cel care explică misterele, el este cheia care deschide ușa pentru ca tu să intri 

în adânc. El este eliberatorul spiritual trimis în momentul finalizării spiritualizării omenirii începute de 

Moise. 

22 Fiți binecuvântați, oameni buni. Comemorați cu bucurie zorii celei de-a treia ere și dedicați această 

zi amintirii ei. Mai mult decât o tradiție, fie ca această zi să fie pentru voi o zi de reflecție, de studiu, de 

adunare interioară, în care să simțiți prezența acelui cântar divin care cântărește și înregistrează toate 

faptele voastre de-a lungul drumului pe care l-ați parcurs. 

23 Din ceea ce veți auzi de la Mine în această zi și din ceea ce veți reflecta, vă puteți forma o comoară 

de cunoștințe. Atunci, când va veni vremea luptei voastre, nu vă vor lipsi nici argumentele, nici motivele 

pentru a explica care sunt temeliile ferme și veșnice pe care a fost construită această doctrină pe care ați 

numit-o spiritism. 

24 Vedeți zorii celui de-al Treilea Timp, când claritatea spirituală strălucește intens și vă transformă 

viețile. 

25 Începutul acestui nou timp va fi marcat de marile sale lupte, de suferințele sale aprige, de 

confuziile și conflictele sale. Dar toate acestea vor fi doar la început. Mai târziu, va veni pacea, iar ca 

urmare a păcii va veni dezvoltarea sufletului, care își va arăta dezvoltarea sa ascendentă în lucrările sale 

pline de credință, iubire și spiritualizare. 

26 Mulți dintre voi vin plângând după ce înjură durerea. Îți iert greșelile, având în vedere că ele 

provin din ignoranța ta. 

27 Liniștește-ți inima și fă-ți mintea receptivă, ca să înțelegi ce-ți spun acum, copii discipoli ai vieții: 

când simți din nou că inima îți este străpunsă de durere, separă-te pentru o scurtă perioadă de timp de tot 

ceea ce te înconjoară și rămâi singur. Acolo, în intimitatea dormitorului tău, vorbește cu sufletul tău, ia-ți 

durerea și explorează-o ca și cum ai lua un obiect în mână pentru a-l examina. Explorați-vă durerea în 

acest fel, recunoașteți de unde provine și de ce a apărut. Ascultați vocea spiritului vostru și vă spun cu 

adevărat că veți extrage din această contemplare o comoară de lumină și pace pentru inima voastră. 

28 Lumina îți va spune calea pentru a îndepărta durerea, iar pacea îți va da puterea de a persevera 

până la sfârșitul încercării. 

29 Veți experimenta atunci cum, atunci când vă veți îndrepta gândurile spre Mine pentru a vă ruga, 

îmi veți spune: "Stăpâne, iartă-mă, nedreptatea nu se datorează soartei mele, ci sunt nedrept cu mine 

însumi". 

30 Aceasta este o instrucțiune de care trebuie să fiți mereu conștienți, discipoli - recunoscând că 

aceasta este conduita prin care puteți ridica rațiunea la înălțimea spiritului. Pentru că numai spiritul 

cunoaște situația reală a sufletului și a realității umane. 

31 Vă învăț să vă studiați pe voi înșivă pentru a vă cunoaște pe voi înșivă, pentru a descoperi în 

adâncul ființei voastre, prin meditație și rugăciune, marile lecții ale vieții. 

32 Astăzi mulți blestemă durerea, dar mâine o vor binecuvânta ca pe un profesor care i-a învățat lecții 

înalte și frumoase. 

33 Mi-aș dori ca iubirea Maestrului să fie întotdeauna cea care să te învețe calea și sensul vieții. Dar 

ați preferat ca durerea să fie cea care vă învață. În curând veți lăsa în urmă acest profesor amar pentru a 

accepta lecțiile celui care vă învață cu tandrețe și iubire. 

34 Dacă deocamdată nu puteți scăpa de durere, suportați-o cu răbdare. Nu rata învățăturile lui, 

iubește-l, căci el îți curăță petele și te face mare în credință, virtute și răbdare. 
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35 Dacă credeți în Cuvântul Meu, trebuie să credeți și în lecția în care v-am spus: "Nici o frunză din 

copac nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu". Atunci veți putea crede că înțelepciunea lui Dumnezeu a luat 

totul în considerare și că nu poate exista suferință care să nu lase o lecție înțeleaptă în om. 

36 Gândiți cu atenție, iubiți oameni, pentru a nu vă mai împiedica continuu și pentru ca evenimentele 

din viitor să nu vă găsească scufundați în letargie. 

37 În momentul în care nu vei mai trăi pe baza unor presupuneri și adevăruri de mâna a doua, astfel 

încât să te ridici în lumea realității, sufletul tău, deși picioarele tale încă pășesc pe praful unei lumi de 

lacrimi și durere, va locui într-un tărâm al păcii. 

38 Vouă, oamenilor care Mă ascultați, vă spun că ar trebui să fiți fericiți când comparați situația și 

viața voastră cu cea a acelor națiuni care se dezgolesc de sânge în războiul fratricid. 

39 Aveți afecțiuni, nu vă lipsește pâinea, nu vă lipsește un acoperiș, aveți hrana cuvântului meu și nu 

sunteți sătui. Dar cei care nu au pâine, care duc lipsă de toate și nu ascultă cuvântul meu, care nu au 

mângâierea de a auzi propozițiile mele, care sunt speranță și balsam, care încurajează și îndeamnă, sunt 

mai devotați decât voi. 

40 Învățați să vă binecuvântați durerea ca și cum ar fi bucuriile voastre. Binecuvântează totul. 

41 Nu binecuvântez Eu oare întreaga omenire fără să favorizez pe nimeni? Cei buni și blânzi, precum 

și cei aroganți și criminali sunt înconjurați de această "mantie" de binecuvântare. De ce nu Mă luați pe 

Mine ca exemplu? Simți dezgust pentru acțiunile altora? Nu uitați că faceți parte din umanitate, că ar 

trebui să o iubiți și să o iertați, dar nu să o respingeți, pentru că asta ar fi ca și cum v-ați simți dezgustați de 

voi înșivă. Tot ceea ce vedeți la vecinul vostru, aveți și voi înșivă într-o măsură mai mare sau mai mică. 

De aceea vreau să învățați să vă cercetați interiorul, pentru a vă cunoaște fața spirituală și morală. În acest 

fel, veți ști cum să vă judecați pe voi înșivă și veți avea dreptul de a-i privi pe ceilalți. 

42 Nu căutați defecte la semenii voștri; vă este de ajuns cu cele pe care le aveți. 

43 Nu vă supărați când vă vorbesc astfel, înțelegeți că cuvintele mele de învățătură nu sunt pentru cei 

drepți și nici pentru sfinți, lor le-aș vorbi într-un mod foarte diferit. Vă dau învățătura Mea 

răscumpărătoare pentru a-i mântui pe păcătoși, și o dau prin buzele păcătoase. 

44 Am venit să vă salvez, omenire, căci până și aerul pe care îl respirați este bolnav. Dar Eu spun 

acestui pământ, care a fost o locuință și un adăpost pentru copiii Mei, că, dacă l-au degradat prin 

fărădelegile lor, ei înșiși vor trebui să repare ultimul păcat împotriva lui. 

45 Să ne dăm seama că omenirea are nevoie de o mare instrucție pentru a învinge toate încercările 

care o asaltează. Acum este marele moment, prezis de profeți și văzut de văzători, când durerea omului va 

atinge punctul culminant și când mila Tatălui își va revărsa lumina asupra tuturor oamenilor - momentul 

care va indica sfârșitul răului și începutul binelui pe pământ. 

46 O, oameni buni! Când vei fi gata să aduci balsamul vindecător și mesajul de pace celor care 

suferă? Încă nu descopăr în inima voastră adevărata caritate, încă vă condamnați la fiecare pas pentru că 

nu vă iubiți unii pe alții. 

47 Nu credeți că, dacă aș vrea, aș putea să vă arăt fiecăruia dintre voi defectele voastre? Dar vă mai 

spun că nu aș mai fi Stăpânul vostru dacă v-aș expune în acest fel. Dar dacă Cel care știe totul, care te 

cunoaște cu adevărat, care îți cunoaște gândurile, nu te judecă în prezența celorlalți și nici nu te expune în 

public, de ce sunt cei care insistă cu încăpățânare să rănească inimile, să distrugă fericirea și să judece 

viețile altora? 

48 Astăzi sunteți încă copiii mei discipoli și, vă spun cu adevărat, nu vă voi numi discipoli și nu vă 

voi încredința Lucrarea mea decât atunci când nu veți mai fi capabili să provocați suferință aproapelui 

vostru și când veți simți impulsul de a alina orice durere. Când vei simți în sfârșit în inima ta durerea celor 

care suferă, astfel încât cuvintele și faptele tale să le usuce lacrimile? Ești încă prea imatur pentru caritate 

activă. Compasiunea ta nu este mare și nici iertarea ta nu este mare. 

49 Odată ce ți se face milă de un paralitic care zace în șanț și te simți obligat să-l aduci în casa ta, mai 

întâi investighezi viața lui, pentru că spui că nu știi cine este. 

Sunteți voi cei care ați ascultat neîncetat cuvintele mele de învățătură? Atunci trebuie să fii conștient 

că, fără să mă uit la petele tale, am căutat doar rănile tale pentru a le vindeca cu dragostea mea. 



U 286 

62 

Dacă aveți dorința de a face parte dintre semănătorii mei, trebuie să cunoașteți și să posedați puterea 

inerentă bunătății. Puterea pe care o conține mila și minunile pe care le face inima constau doar în a simți 

sau a împărtăși suferința altora. 

50 Iubiți discipoli: Instrucțiunea pe care o primiți de la Mine a devenit din ce în ce mai clară pentru 

voi, de la lecție la lecție. Această lumină a început să se manifeste în 1866 prin scântei de lumină. Dar 

acum, în ultimii ani ai manifestării mele, nu scântei ajung la voi, ci lumina în plinătatea ei. 

Odată cu anul 1950, manifestarea Cuvântului Meu sub această formă se va încheia, dar instruirea va 

continua. Căci după aceea, dacă vă veți cufunda în Lucrarea Mea, veți descoperi esența divină de care v-

am vorbit atât de des și vă veți delecta cu gustul ei. 

51 Nu vreau doar să mărturisiți că M-ați auzit, ci să deveniți profeții Mei și să indicați un timp de 

spiritualizare prin îndeplinirea misiunii voastre. Atunci generațiile viitoare vor călca pe urmele voastre de 

dragoste și bunăvoință și vor merge pe o cale sigură, cu pas ferm. 

52 În momentul de față întâlnești tufișuri spinoase pe calea ta și vei întâlni și mai multe obstacole și 

spini. Dar caritatea voastră nu trebuie să vă lase să vă abateți de la cale, pentru ca mulțimile de mâine să 

găsească calea curată. 

53 Știți că bunătatea, lumina, adevărul au întâmpinat în toate timpurile opoziție în inimile oamenilor. 

Cu toate acestea, credeți-mă, v-am spus de multe ori că întunericul nu va învinge, pentru că lumina va fi 

cea care va triumfa. 

54 Omenirea se purifică în prezent, potirul suferinței sale o va spăla de petele sale, pentru a putea ieși 

curată din ispășirea sa. Căci împărăția spirituală a păcii și a dreptății se apropie de omenire. 

55 Nu vedeți cum, încetul cu încetul, se dezleagă lanțurile fanatismului și ale idolatriei care îi leagă pe 

oameni? Motivul este că am venit să le eliberez. Mai târziu, lumina Mea va ajunge la oameni sub forma 

Cuvântului, și veți vedea cum îi va face să tremure în ciuda simplității sale și cum, în felul său iubitor, va 

avea puterea de a zgudui inimi de piatră până când le va face să verse apele cristaline ale pocăinței, iertării 

și iubirii. 

56 Nu plângeți, ucenicilor, nici nu Mă veți mai auzi câteva zile, nici nu vor mai cădea câteva picături 

din mierea pe care Cuvântul Meu o varsă peste suferințele voastre. Între timp, pregătiți-vă pentru ca, după 

plecarea mea, să puteți simți prezența mea. 

57 Acum este momentul de reflecție în care trebuie să vegheați și să vă rugați pentru a asculta vocea 

lui Dumnezeu. 

58 Uneori Mă întrebi: "Doamne, cine ar putea trezi întreaga omenire pentru ca ea să-și ridice spiritul 

spre Tine și să simtă prezența Ta?". Dar Eu vă spun: nu vă îngrijorați, Spiritul Meu îi bântuie deja pentru 

ca ei să se trezească. Voi nu puteți fi pe deplin conștienți de lucrările Mele, de aceea nu ați descoperit acea 

trezire pe care numai Eu o văd. 

59 Toți așteaptă lumina unei noi zile, zorii păcii, care va fi începutul unei epoci mai bune. Cei 

oprimați așteaptă ziua eliberării lor, cei bolnavi speră la un leac care să le redea sănătatea, puterea și 

bucuria de a trăi. 

60 Fericiți sunt cei care știu să aștepte până în ultima clipă, pentru că ceea ce au pierdut li se va 

întoarce cu dobândă. Binecuvântez această așteptare, pentru că este o dovadă de credință în Mine. 

61 Astăzi nu înțelegeți multe dintre cuvintele mele, dar va veni timpul când lumina va răsări în mințile 

voastre și veți înțelege semnificația fiecărei învățături a mea. 

62 Apostolii mei din Era a doua nu au înțeles multe dintre cuvintele mele în momentul în care le-au 

auzit. Cu toate acestea, după plecarea mea, când s-au dedicat studiului și reflecției, au simțit cum lumina 

divină se ridică în mințile lor și au văzut cu cea mai mare claritate tot ceea ce până atunci fusese un mister 

de nepătruns pentru ei. 

63 Până acum, când m-ați ascultat, ați înțeles Cuvântul Meu doar superficial. Și ce ați găsit în ea? 

Confort, balsam, mângâiere. Mai târziu, când ulcerele și rănile tale se vor fi vindecat și, în loc să ceri 

balsamul meu pentru durerile tale, vei căuta înțelepciunea pentru a-ți alina aproapele, vei fi început să 

pătrunzi sensul învățăturilor mele. 

64 Văd că te rogi pentru lume și primesc mijlocirea din inima ta. Va veni ziua în care nu numai că vă 

veți ruga pentru acele popoare, dar le veți căuta și le veți aduce mesajul de dragoste al Cuvântului Meu. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 287  
1 Vocea Duhului meu care răsună în conștiința voastră este ca un clopot care cheamă omenirea la 

realitate. 

2 Cartea înțelepciunii spirituale așteaptă deschisă ca marile mulțimi, marile pelerinaje să vină la ea 

pentru a-și potoli setea de lumină. 

3 Gustați, gustați Cuvântul meu, din a cărui esență curge dulceață, înțelepciune, balsam și pace. 

4 Îi spun omului că este un necunoscut pentru el însuși, pentru că nu și-a pătruns în interiorul său, 

pentru că nu-și cunoaște secretul, pentru că nu cunoaște miezul ființei sale. Dar îl voi învăța în acest timp 

conținutul cărții care i-a fost închisă atât de mult timp și în care sunt păstrate toate secretele despre care v-

am promis deja în Era a doua că vi le voi explica prin lumina Spiritului meu. 

5 Acum este momentul în care ajungeți să vă cunoașteți cu adevărat pe voi înșivă și să pătrundeți în 

interiorul sufletului vostru. Atunci vei putea spune că începi să știi cine ești. 

6 Omul își va cunoaște în sfârșit originea, destinul, misiunea, darurile și toată acea viață infinită și 

eternă care trăiește și se împletește în jurul său. Nu va mai putea să-și jignească aproapele, nu va mai putea 

jigni existența semenilor săi și nici nu va mai îndrăzni să profaneze ceva din ceea ce îl înconjoară, pentru 

că va fi ajuns la conștientizarea faptului că totul este sacru. El va ajunge să știe ce conține și ce ascunde 

sufletul său și numai atunci va avea o idee clară și o credință profundă că, de vreme ce sufletul este 

minunat, și casa pe care Tatăl i-a destinat-o în veșnicie trebuie să fie minunată. 

7 Mă întrebi de ce nu ți-am dezvăluit totul de la început, ca să te scutesc de poticneli, erori și căderi. 

Dar vă spun eu: Nu ați fi putut să înțelegeți revelațiile Mele atâta timp cât nu ați avut parte de dezvoltare și 

de desfășurare spirituală. În acel moment, cunoașterea Legii Mele era suficientă pentru voi, ca o cale 

dreaptă care trebuia să vă conducă la sursa înțelepciunii inepuizabile și a revelației eterne. Mi-am predat 

înțelepciunea în decursul timpului, al veacurilor, deoarece este atât de mare încât nu ai fi putut să o cunoști 

într-o clipă. 

8 Toate mijloacele sunt la dispoziția mea pentru ca niciunul dintre copiii mei să nu rămână fără 

moștenirea înțelepciunii mele, căci eu sunt Viața, Puterea și Dreptatea. Sufletul tău spiritual a ieșit din 

mine, la fel cum toate lumile de viață și corpurile de care ai nevoie pentru calea ta de dezvoltare și 

perfecțiunea ta spirituală ies din mine. 

9 Omul poate să cadă și să se scufunde în întuneric și, prin urmare, să se simtă îndepărtat de Mine. 

El poate crede că atunci când moare, totul se termină pentru el. Pentru Mine, însă, nimeni nu moare, 

nimeni nu este pierdut. 

10 Câți sunt cei care au fost considerați corupți în lume și care astăzi sunt plini de lumină! Câți, care 

au lăsat ca o urmă petele păcatelor, viciilor și crimelor lor, au ajuns deja la purificare! 

11 Mă întrebi: "De ce este atât de departe, iar calea sufletului este atât de plină de încercări?". Pentru 

că fericirea de care se va bucura în tărâmul perfect care îl așteaptă și la care trebuie să ajungă prin meritele 

sale este foarte mare. 

12 Primii oameni - cei care au fost strămoșii omenirii - au păstrat pentru o vreme impresia pe care 

sufletele lor au luat-o cu ei din "valea spirituală" - o impresie de frumusețe, de pace și de fericire, care a 

persistat în ei atâta timp cât pasiunile cărnii și, de asemenea, lupta pentru supraviețuire nu au apărut în 

viața lor. Dar trebuie să vă spun că sufletul acelor oameni, deși venea dintr-o lume de lumină, nu provenea 

din cele mai înalte case - cele la care nu poți ajunge decât prin merit. Cu toate acestea, starea de 

nevinovăție, de pace, de bunăstare și de sănătate pe care acele suflete au păstrat-o în primii lor pași a fost 

de neuitat ca o perioadă de lumină, a cărei mărturie au transmis-o copiilor lor, iar aceștia urmașilor lor. 

13 Mintea materializată a oamenilor, neînțelegând adevăratul sens al acestei mărturii, a crezut în cele 

din urmă că paradisul în care trăiseră primii oameni fusese un paradis pământesc, fără să înțeleagă că era 

vorba de o stare spirituală a acelor creaturi. 

14 Bănuiești căminul spiritual pe care l-ai părăsit pentru a veni pe pământ? "Nu, Stăpâne", îmi spui, 

"nu bănuim nimic și nici nu ne amintim nimic. 

15 Da, oameni buni, a trecut atât de mult timp de când v-ați îndepărtat de puritate și inocență încât 

nici măcar nu vă puteți imagina acea existență de pace, acea stare de bine. Dar acum că sunteți pregătiți să 

auziți vocea Duhului și să primiți de la El revelațiile sale, vă este accesibilă calea care îi conduce pe cei 
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care se întorc la Mine spre împărăția promisă. Nu este acel paradis al păcii din care a plecat "primul", ci 

acea lume infinită a spiritului, lumea înțelepciunii, paradisul adevăratei fericiri spirituale, raiul iubirii și al 

perfecțiunii. 

16 Dacă, pentru a călători de pe un continent pe altul, va trebui să traversezi mulți munți înalți și joși, 

mări, popoare, orașe și țări până când vei ajunge la țelul călătoriei tale, amintește-ți că pentru a ajunge în 

Țara Făgăduinței va trebui să călătorești mult timp, pentru ca în această călătorie lungă să câștigi 

experiență, cunoaștere, dezvoltare și dezvoltare a sufletului. Acesta va fi fructul pomului vieții, de care vă 

veți bucura în cele din urmă, după multe lupte și plângeri pentru a ajunge la el. 

17 Veniți la Maestru, discipoli. Voi, oilor, apropiați-vă de păstorul vostru. 

18 Maestrul este unul, discipolii sunt mulți, dar învățătura mea, fiind una singură, este pentru toți. 

19 Te caut cu o iubire infinită. Am pus atât de mult har și atât de multe daruri în sufletul tău, încât nu 

sunt dispus să pierd nici măcar unul dintre copiii mei. Sunteți o parte din Spiritul Meu, sunteți ceva din 

Ființa Mea - poate fi rău Cel care vă caută cu atâta zel și dragoste? 

20 De fiecare dată când cobor să vă dau Cuvântul Meu, găsesc "ultimii" printre mulțimi; sunt cei care 

Mă cer cel mai mult în inima lor. Dar sunt amabil cu ei și le răspund întotdeauna la întrebări. Astăzi, cei 

care au venit ultimii mă întreabă care este scopul întoarcerii mele, la care răspund că scopul este de a 

permite omului să se întoarcă prin el însuși la puritatea sa originară. 

21 Dacă la început i s-a acordat să se străduiască să cunoască viața și i s-a dat libertatea voinței de a 

munci, astăzi, când sufletul său poate străluci ca niciodată prin lumina spiritului său, iar experiența sa este 

foarte mare, el aude din nou vocea iubitoare și totuși exigentă de dreptate a acelui Tată care i-a spus: 

"Creșteți, înmulțiți-vă și supuneți pământul". Dar acum îi spune: "Întoarceți-vă la Mine cu meritele 

voastre". 

22 Prin merit, efort și sacrificiu, omul trebuie să se întoarcă în paradisul pe care l-a părăsit pentru a 

învăța multe mistere, pentru a deveni un copil vrednic al lui Dumnezeu în luptă, în durere, în muncă, în 

dezvoltarea sa - paradisul în care trebuie să se întoarcă pentru a nu-l mai părăsi niciodată. 

23 Înțelegeți: Pentru ca această umanitate să dobândească adevărata cunoaștere a acelei reîntoarceri la 

ceea ce este pur și înalt, va exista luptă, zguduiri și confuzie în mințile și sufletele oamenilor. Învățătura 

mea clară, plină de iubire și convingătoare va arăta lumii calea plină de lumină a întoarcerii și, unul câte 

unul, oamenii vor veni la Mine. Dar nu mai sunt împovărați de povara păcatului, ci cu ochii ațintiți spre 

înălțimi, cu credința în inimă și cu o cruce a iubirii pe umeri. 

24 Ușa va fi deschisă și spiritul meu plin de iubire va fi gata să atragă sufletul în sânul său divin, de 

care nu se va mai desprinde niciodată. 

25 Voi, oamenii: Dacă doar instinctul ar fi fost cel care a ghidat toate acțiunile din viața voastră, Tatăl 

vostru nu ar fi trebuit să vă dezvăluie legea Sa și nici nu ar fi trebuit să vină ca Mântuitor pentru a vă salva. 

Dar nu depinzi de instinctul tău, ci forțe superioare îți determină acțiunile, iar aceste forțe se află în 

sufletul spiritului. 

26 Sufletul se bucură de libertatea voinței, prin intermediul căreia trebuie să dobândească merite 

pentru a obține mântuirea. 

27 Cine ghidează, orientează sau sfătuiește sufletul pe calea sa liberă de dezvoltare, pentru a distinge 

permisul de nepermis și astfel să nu se rătăcească? Conștiința. 

28 Conștiința este scânteia divină, este o lumină și o putere superioară care îl ajută pe om să nu 

păcătuiască. Ce merit ar avea omul dacă conștiința ar avea puterea materială de a-l constrânge să rămână 

în bunătate? Vreau să știți că meritul constă în a asculta această voce, în a vă convinge că ea nu minte și nu 

greșește niciodată în ceea ce vă sfătuiește și în a-i urma cu fidelitate instrucțiunile. După cum puteți 

înțelege cu siguranță, este nevoie de antrenament și de concentrare asupra propriei persoane pentru a putea 

auzi clar acea voce. Care dintre voi practică în prezent această ascultare? Răspundeți-vă singuri. 

29 Conștiința s-a manifestat dintotdeauna în om, dar omul nu a ajuns la dezvoltarea necesară pentru ca 

întreaga sa viață să fie ghidată de această lumină. El are nevoie de legi, instrucțiuni, regulamente, religii și 

sfaturi. 

30 Atunci când oamenii vor ajunge să comunice cu spiritul lor și, în loc să caute spiritualul în exterior, 

îl vor căuta în ființa lor interioară, ei vor putea auzi vocea blândă, convingătoare, înțeleaptă și dreaptă care 
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a fost mereu vie în ei fără ca ei să o asculte, și vor înțelege că în spirit se află prezența lui Dumnezeu, că el 

este adevăratul mijlocitor prin care omul trebuie să comunice cu Tatăl și Creatorul său. 

31 Primul pas spre reînnoirea ființei umane, spre atingerea unei stări de înălțare spirituală, este mila. 

Milă față de suflet, milă față de trup, milă față de aproapele. Dar trebuie să vă spun că acest sentiment nu a 

fost interpretat corect: mila este un nume pe care îl dați anumitor acțiuni pe care le realizați, care, în cele 

mai multe cazuri, nu au la bază compasiunea sau o intenție reală de a ușura o nevoie. 

32 Sentimentele tale umane sunt încă foarte departe de realitate. De aceea, trebuie să aveți mereu în 

minte cuvintele și faptele lui Isus în lume, ca exemplu viu și adevărat de milă. 

33 Ce se va întâmpla cu un suflet atunci când a îngropat adevărata milă prin forme care conțin doar 

ipocrizie? Trezirea sa va fi foarte dureroasă în ziua în care va intra în contact cu conștiința sa și va auzi 

acea voce iubitoare de dreptate și inexorabilă. 

34 Cum te poți aștepta ca popoarele să se împace, conducătorii să se înțeleagă și războaiele să 

înceteze când oamenii sunt surzi la orice voce care emană din conștiință? 

35 Cât de ușor le va fi oamenilor să se înțeleagă unii pe alții atunci când vor face liniște în interiorul 

lor și vor auzi vocea rațiunii lor superioare, vocea acelui judecător pe care nu vor să o audă pentru că știu 

că el le poruncește să facă exact opusul a ceea ce fac ei. 

36 Mai mult, pot să vă spun că, dacă nu ați fost dispuși să ascultați de dictaturile conștiinței voastre, 

nu ați fost ascultători și nu ați fost dispuși să puneți în practică învățătura mea. O recunoașteți în teorie, dar 

nu o aplicați în practică. Îi atribuiți o esență divină - spuneți că Hristos a fost foarte mare și că învățătura 

lui este perfectă. Dar nimeni nu vrea să fie mare ca Maestrul, nimeni nu vrea să ajungă la el, luându-l cu 

adevărat ca exemplu. Dar ar trebui să știți că am venit nu numai pentru ca voi să știți că sunt mare, ci și 

pentru ca voi toți să fiți. 

37 Omul vrea să ajungă la mântuire fără să-și cunoască natura spirituală, iar acest lucru nu se poate. 

38 La ce îi folosește că mulți cred într-o viață de apoi, dacă nu-și petrec existența în dobândirea de 

merite pentru eternitate? Întreaga lor credință se limitează la faptul că, după moarte, sufletul lor va merge 

într-o viață de apoi și așteaptă până în ultima clipă pentru a recupera tot timpul pierdut și pentru a-și șterge 

toate petele printr-un act de căință. 

39 Aceasta este o eroare tristă, deoarece fărădelegile pot fi ispășite doar prin fapte, care presupun că 

cineva a ascultat de mustrările conștiinței și că există suficient timp pentru a ispăși păcatele comise. Iar în 

ceea ce privește pocăința celor care sunt pe cale să treacă în lumea spirituală, vă spun că sunt puțini cei 

care plâng în acest ceas din cauza relelor pe care le-au provocat și că ceea ce îi tulbură este mai degrabă 

frica de pedeapsă, de condamnare sau de damnare, așa cum își închipuie ei. 

40 Îți lipsește o învățătură care să-ți vorbească în detaliu, să te pregătească și să-ți deschidă ochii spre 

lumină, așa cum fac Eu prin Cuvântul Meu? 

41 Realizează cât de necesar este să răspândești acest mesaj pe tot pământul. În acest fel, veți face o 

adevărată faptă de milă față de semenii voștri. 

42 Îndepărtați impresia falsă pe care oamenii o au despre învățăturile spirituale, ca și cum acestea s-ar 

baza pe ignoranță, înșelăciune și fraudă. Arătați învățătura mea în toată puritatea și sublimitatea ei, astfel 

încât să dizolve ignoranța, fanatismul și împietrirea care îi împiedică pe oameni să se gândească la Eu 

spiritual, căruia i-au răpit orice libertate de acțiune. 

43 Trăiești cu frica de spiritualitate și nu te gândești că în curând vei fi doar spirit. Dar nu tu ești 

întotdeauna de vină pentru ignoranța ta, ci cei care te ghidează. 

44 Ei au făcut ca sensul valorilor esențiale să fie de nerecunoscut pentru voi, până la punctul de a 

crede că adevărul contrazice adevărul. 

45 Nu cumva folosești uneori obiecte materiale ca și cum ar fi divine? Nu atribuiți valoare eternă 

bunurilor perisabile? Credeți că L-ați înțeles pe Hristos și nici măcar nu-L cunoașteți. 

46 V-am dat Eu dovezi de măreție prin folosirea bogățiilor sau a bunurilor pământului? Isus a venit 

fără bogății materiale, s-a arătat în lume în cea mai mare sărăcie. El a fost mare datorită faptelor Sale, 

cuvântului Său, învățăturii Sale, dar niciodată datorită aspectului exterior. 

47 De ce aș fi trebuit să mă folosesc de bunurile pământului, din moment ce acestea au fost create de 

Tatăl pentru creaturi umane? De ce aș putea avea nevoie de această natură, din moment ce ea se hrănește 

cu Mine? 
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48 Am venit să vă arăt frumusețea unei vieți mai înalte decât cea umană, să vă inspir la fapte înalte, să 

vă învăț cuvântul care trezește iubirea, să vă promit fericirea fără precedent care îl așteaptă pe acel suflet 

care a fost capabil să urce pe muntele sacrificiului, al credinței și al iubirii. 

49 Veți recunoaște toate acestea în învățătura mea, pentru ca în cele din urmă să înțelegeți că faptele 

voastre bune sunt cele care vă vor aduce sufletul mai aproape de adevărata beatitudine. 

50 Odată ce prima lecție este înțeleasă și apoi urmată, vă va oferi un fruct gustos care vă va încuraja 

să faceți următorul pas. 

51 Astăzi se deschide o nouă etapă pentru lume, în care omul va lupta pentru o mai mare libertate de 

gândire, în care va lupta pentru a rupe lanțurile de sclavie pe care spiritul său le-a târât cu el. Este 

momentul în care veți vedea națiunile depășind barierele fanatismului în dorința lor de hrană spirituală și 

de lumină adevărată, și vă spun că nimeni care experimentează, chiar și pentru o clipă, fericirea de a se 

simți liber să gândească, să cerceteze și să acționeze nu se va mai întoarce vreodată de bună voie în 

închisoarea sa. Pentru că acum ochii lui au văzut lumina și spiritul lui a fost răpit în fața revelațiilor divine. 

52 Oameni buni, înainte ca războaiele din lume să se încheie, legea mea de iubire va atinge toate 

sufletele, deși nu puteți ști încă în ce fel. 

53 Acest mesaj de lumină spirituală va ajunge și la oameni, dar acest lucru se va întâmpla doar atunci 

când sunteți puternici. Nimeni nu îndrăznește să spună că această lucrare este adevărul dacă nu este 

convins de aceasta, pentru că atunci nimeni nu te va crede. Dar dacă credința ta este absolută și 

convingerea ta este adevărată, nimeni nu te va putea împiedica să duci Vestea cea Bună în toate inimile. 

54 Voi, copii ai oamenilor: ați simțit întotdeauna existența unor ființe invizibile care plutesc prin 

spațiu, care uneori se apropie de voi, care vă înconjoară, și la gândul că ar putea fi suflete care suferă, ați 

încercat să faceți ceva pentru ele. Intenția a fost bună, dar v-au lipsit întotdeauna cunoștințele necesare 

pentru a face ca această milă să fie eficientă. Până acum, nu ați știut cum să aprindeți lumina în ființele 

care sunt confuze sau chinuite de remușcări. 

55 Le-ați oferit ceremonii și daruri semnificative și, deși ați reușit să le liniștiți inimile, nu au primit 

nimic, pentru că ceea ce aparține lumii nu le mai aparține și nu mai ajunge la ei. Aceste ființe caută 

compasiune spirituală, mângâiere, iubire, înțelegere. Dar cum poți să le oferi ajutor spiritual? Cuvântul 

meu vă explică și cum să arătați milă față de cei pe care nici măcar nu-i vedeți. 

56 Dacă doriți cu adevărat să faceți ceva bun pentru frații și surorile voastre spirituale și, în același 

timp, să vă eliberați de influențele lor rele, trebuie să vă rugați pentru ei cu o rugăciune sinceră, plină de 

compasiune și de gânduri înălțătoare. Dacă simțiți că ele se manifestă în viața voastră umană în vreun fel, 

arătați-le exemple bune și fapte bune, pentru ca ele să primească lumină pentru sufletele lor. Dă-le ocazia 

să te vadă vindecând bolnavii, să te vadă iertându-l pe cel care te-a jignit, să vadă idei nobile strălucind în 

mintea ta, să audă numai cuvinte bune pe buzele tale. 

57 Ce sarcini trebuie să îndeplinești pentru ei și ei pentru tine? Ce datorii ați contractat unii față de 

alții? Nu știți, dar vă spun cu adevărat că nu este o întâmplare ceea ce le pune în calea oamenilor, ci există 

întotdeauna un motiv pentru care se apropie de frații și surorile lor umane. 

58 Va fi foarte plăcut pentru sufletul tău să fii primit de ei la sosirea ta în "valea spirituală" și să 

primești semne de recunoștință pentru mila pe care le-ai arătat-o. Bucuria ta va fi mare când le vei vedea 

pătrunse de lumină. Dar cât de dureros ar fi să întâlnești acea legiune de ființe întunecate de confuzie și să 

știi că așteptau o faptă de iubire din partea ta și tu nu le-ai dat-o. Când reflectați asupra acestei 

responsabilități, sunteți gata să aplicați cunoștințele pe care vi le dau în această învățătură? Înțelegeți că în 

ea nu vă dau puterea de a materializa în vreun fel acele ființe - dimpotrivă, vă inspir modul în care le 

aduceți la spiritualizare, oferindu-le exemplul unei vieți virtuoase și pure, și că le înlăturați confuziile și 

întunericul prin rugăciunile voastre, ale căror gânduri și idei trebuie să aprindă lumina în percepțiile lor. 

59 Iacov v-a dezvăluit în vis existența scării spirituale pe care ființele urcă și coboară în mod constant. 

Cine a înțeles conținutul său? Cine a interpretat secretul său? Acolo, în semnificația acelei imagini pe care 

a văzut-o patriarhul, este cuprinsă dezvoltarea sufletelor, reîncarnarea neîncetată a creaturilor spirituale în 

ființe umane, repararea și ispășirea ființelor, comunicarea lui Dumnezeu cu omul și dialogul de la spirit la 

spirit. 

60 Este necesar să recunoașteți acest mesaj pentru a putea interpreta corect revelațiile din trecut. 
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61 Realizați cât de multe perioade de timp trebuie să treacă pentru ca sufletele să ajungă la miezul 

învățăturilor mele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 288  
1 Cobor în inima ta pentru că este sanctuarul meu. Cuvântul meu vă pregătește pentru munca de o zi 

pe care trebuie să o întreprindeți. Această pregătire este spirituală și este în armonie cu misiunea pe care o 

veți îndeplini. 

2 În prima perioadă, când poporul era deja pregătit să părăsească Egiptul captivității și încercările de 

a merge prin deșert spre Țara Făgăduinței, a prevăzut și a pregătit totul. Își pregătiseră bastonul, sandalele 

și pachetul de voiaj pentru a nu le lipsi nimic în călătorie. 

3 În același mod, trebuie să vă luați acum măsuri de precauție și să vă pregătiți pentru ca nimic să nu 

vă lipsească în timpul "traversării deșertului". 

4 Dar nu uitați că acei oameni nu numai că s-au aprovizionat cu hrană pentru lunga călătorie, dar și-

au amintit și să se roage, să se pocăiască pentru a se purifica și să se hotărască să rămână mereu uniți și să 

formeze o singură familie. Dacă vreți să știți de ce acel popor, în ciuda numeroaselor încercări și 

nenorociri, a reușit să intre în Țara Făgăduinței, vă spun că a fost datorită credinței, rugăciunii și unității 

lor. 

5 Această sămânță spirituală este printre voi.  De ce să nu luați acest exemplu ca model pentru a 

atinge noul obiectiv? 

6 Știți foarte bine că nu deșertul nisipos vă așteaptă, ci umanitatea. Nu un pământ de pe suprafața 

pământului veți căuta, ci patria spiritului care se află dincolo de uman. 

7 Adevărat vă spun: "Israel" se va ridica din nou pentru a fi ca o torță în mijlocul omenirii. 

8 Vă trezesc în acest moment pentru ca voi să știți că sunteți copiii mei, că faceți parte din acel popor 

al păcii, al luminii și al spiritualizării. 

9 Lasă-ți inima să simtă tot ceea ce mișcă sau chinuiește omenirea. Rugați-vă pentru pacea tuturor, 

lăsați gândurile voastre să strălucească în mințile celorlalți. Îi binecuvântez în avans pe cei care își 

îndeplinesc sarcina de a-și iubi și servi semenii. 

10 Vreau ca prezența voastră să fie folosită pentru a aduce pace, pentru a mângâia, pentru a ajuta la 

binecuvântarea semenilor voștri. 

11 Astăzi sunteți încă discipoli în fața învățăturii mele și sunteți speriați de luptă când vedeți cum s-au 

răspândit durerea, viciul, mizeria, egoismul. În acele momente în care conștiința voastră vă cere împlinire 

spirituală, muncă și activitate, iar inima voastră se întreabă cu teamă: "Ce să fac în fața unui haos atât de 

mare?" De ce vă temeți și de ce vă îndoiți, oameni buni? Recunoașteți cum vă pregătește Cuvântul meu, 

cum viața vă învață în mod constant lecții practice și, de asemenea, cum luptele și încercările vă dau 

rezistența absolut necesară pentru munca de o zi care vă așteaptă. 

12 Nu vă trimit să îndepliniți o misiune pentru care nu sunteți suficient de capabili. Voi continua să vă 

învăț și, când veți fi puternici, vă voi spune: "Luați crucea și călcați pe urmele mele".  Până atunci, dacă 

puteți doar să vă rugați, rugați-vă pentru semenii voștri. Dacă știi cum să vindeci pe cei bolnavi, adu-le 

această mângâiere. Dacă aveți dorința de a vă îmbunătăți moralitatea, faceți-o. Dar fă ceva pentru binele 

sufletului tău, care să-ți servească drept pregătire pentru momentul în care vei porni la drum și îți vei lua 

crucea. 

13 Astăzi, pentru că încă nu v-ați dedicat misiunii spirituale, dar aveți totuși dorința de a face ceva 

pentru binele aproapelui, vă sfătuiesc să vă rugați pentru a cunoaște puterea și tăria pe care o are 

rugăciunea. Vei atinge această lumină chiar înainte de a începe lupta ta. 

14 Cei care sunt inspirați în rugăciune sunt invincibili în încercări și fac minuni asupra semenilor lor. 

15 Vreau ca acești oameni, care au fost învățați în profunzime de Mine, să poată practica rugăciunea 

perfectă - cea care îi pune în contact cu împărăția spirituală, pentru ca mai târziu să-i învețe pe semenii lor 

să se roage, să le explice și să le arate tot ceea ce au dobândit prin experiență pe calea lor. 

16 De ce să vă limitați lumea gândirii la cercul pământului, din moment ce o lume de lumină dincolo 

de materie vă este deschisă? De ce să supui sufletul vieții umane, din moment ce ai la dispoziție un spațiu 

infinit dincolo de vedere și de minte? 

17 Aceste lumi ale gândirii și ale sufletului sunt nefolosite pentru că nu ați vrut să ajungeți la ele, 

pentru că nu ați știut să vă rugați. 

18 Gândul și spiritul, unite în rugăciune, creează în om o putere superioară oricărei forțe umane. 
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19 În rugăciune, cel slab se întărește, cel laș se umple de curaj, cel ignorant se luminează, cel timid 

devine inconștient. 

20 Atunci când spiritul este capabil să lucreze în armonie cu mintea pentru a realiza adevărata 

rugăciune, el devine un soldat invizibil care se îndepărtează temporar de ceea ce privește ființa sa, se 

transferă în alte locuri, se eliberează de influența trupului și se dedică luptei sale pentru a face binele, 

pentru a alunga relele și pericolele, pentru a aduce o scânteie de lumină, o picătură de balsam sau o suflare 

de pace celor aflați în nevoie. 

21 Înțelegeți din tot ceea ce vă spun cât de mult puteți face cu spiritul și cu mintea în mijlocul 

haosului care a pus stăpânire pe această umanitate. Vă aflați într-o lume a gândurilor și ideilor opuse, unde 

pasiunile se dezlănțuie și sentimentele de ură se ciocnesc, unde gândirea este confundată de materialism și 

sufletele sunt învăluite în întuneric. 

22 Numai cei care au învățat prin rugăciune să se ridice mental și spiritual în regiunile luminii, în 

sferele păcii, vor putea intra în lumea luptelor, în care se reflectă toate pasiunile umane, fără a fi înfrânți și, 

dimpotrivă, lăsând ceva folositor pentru cei care au nevoie de lumina spiritului. 

23 Pregătiți-vă, iubiți discipoli, și vă voi permite să intrați în acea lume a durerii și a mizeriei. Acolo 

sufletul tău va merge ca un mesager din partea Mea, aducând lumină. 

24 Din moment ce poți recunoaște și cunoaște toate acestea în această lume, de ce să aștepți până când 

te afli în lumea spirituală? Nu așteptați ca zilele și vremurile să se termine fără a permite sufletului vostru 

să progreseze și să se elibereze. Fă-ți partea ta și eu voi face restul. 

25 Eu sunt putere, de aceea pot transforma unul dintre gândurile voastre, una dintre rugăciunile 

voastre în ceva palpabil și vizibil pentru semenii voștri. 

26 Să lucrezi în acest fel - nu vei avea în realitate un înger al păcii în miezul ființei tale? Și ce ar fi 

acest popor dacă s-ar pregăti și s-ar uni pentru această luptă spirituală cu adevărată armonie și fraternitate? 

Ar fi o armată care ar lupta pentru a obține salvarea umanității. 

27 Vă spun cu adevărat că, dacă ați fi deja uniți în spirit, în gând și în voință, rugăciunea voastră ar fi 

suficientă pentru a opri națiunile care trăiesc pregătindu-se pentru ceasul în care vor dori să se năpustească 

unele asupra altora. Ai elimina dușmăniile, ai fi un obstacol în calea tuturor planurilor rele ale semenilor 

tăi, ai fi ca o sabie invizibilă care îi învinge pe cei puternici și ca un scut puternic care îi protejează pe cei 

slabi. Omenirea, în fața acestor dovezi evidente ale unei puteri superioare, s-ar opri pentru o clipă să 

reflecteze, iar această reflecție ar scuti-o de multe lovituri și vizite severe pe care altfel le va primi din 

partea naturii și a elementelor sale. 

28 Copacul științei va fi zguduit de uragan și își va lăsa roadele asupra umanității. Dar cine a dezlegat 

lanțurile acestor elemente, dacă nu omul? Este adevărat că și primele ființe umane au ajuns să cunoască 

durerea pentru a se trezi la realitate, pentru a se trezi la lumina conștiinței și pentru a se conforma unei 

legi. Dar omul dezvoltat, conștient și educat al acestui timp - cum îndrăznește el să profaneze pomul vieții? 

29 Viața primilor oameni a fost învăluită în această parabolă care vă dezvăluie cum omul a pierdut 

paradisul inocenței în care trăia și cum a renunțat la o lume a contemplației și a păcii pentru o lume a 

luptei, a muncii, a dezvoltării și a meritelor. Toate acestea se aflau în cadrul a ceea ce urma să se întâmple, 

în sensul sfaturilor Creatorului. Această lepădare a fost necesară pentru ca sufletul să se trezească la vocea 

conștiinței sale, care este lumina divină din om, și să înceapă călătoria, să dobândească merite, să urce din 

planul inferior al vieții la cel superior destinat sufletului de către Creator. 

30 Astfel, este adevărat că totul a fost prevăzut pentru momentul în care omul va face primul pas în 

lupta pentru viață, pentru dezvoltarea și înălțarea ființei sale, astfel încât, din prima clipă în care primele 

nevoi se vor face simțite în calea sa, el va avea în fața sa o lume, o natură, o viață la îndemâna sa ca un 

fruct frumos, revigorant și dulce, al cărui conținut îi va da însă lecții infinite de înțelepciune, de iubire și de 

dreptate. 

31 Câtă umbră și câte fructe a dat omului pomul vieții și al științei! De ce atunci omenirea de astăzi , 

așa cum există în lume ca umanitate evoluată, pare oarbă și sfidează chiar elementele care i-au dat viață, 

maltratând pomul care nu i-a refuzat niciodată fructul înțelepciunii? Vă voi spune de ce: pentru că omul a 

încetat să se mai roage și, pentru că nu se mai roagă, a uitat tot ceea ce ține de viața sufletului duhovnicesc. 

Apoi, când s-a dedicat vieții pe pământ, scopul său cel mai înalt, ambiția sa cea mai mare a fost să fie 
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puternic, bogat, învățat, stăpân absolut, și toate acestea l-au adus la ruină, pentru că s-a aplecat asupra unei 

glorii trecătoare. 

32 Vreau, într-adevăr, să aveți aspirații, să fiți ambițioși, să visați să fiți mari, puternici și înțelepți, dar 

și la bunurile veșnice ale spiritului. Căci, pentru a obține aceste bunuri, sunt necesare toate virtuțile, cum 

ar fi mila, umilința, iertarea, răbdarea, generozitatea, într-un cuvânt, iubirea. Și toate virtuțile înalță, 

purifică și desăvârșesc sufletul. În această lume mizerabilă, în acest cămin temporar, omul - pentru a fi 

mare, puternic, bogat sau învățat - a trebuit să fie egoist, fals, răzbunător, crud, indiferent, inuman și 

îngâmfat, iar toate acestea au trebuit să-l aducă în opoziție extremă cu ceea ce este adevărul, iubirea, 

pacea, adevărata înțelepciune și dreptatea. 

33 Ce se va întâmpla atunci când oamenii își vor da seama că dragostea lor nemăsurată pentru lume și 

venerația lor pentru cele pământești i-au adus la un eșec nefericit? Ei vor încerca să regăsească calea 

pierdută, să găsească acele principii și legi de care s-au îndepărtat și, în acest efort, vor crea doctrine, vor 

face reguli pentru ei înșiși, vor apărea filosofii, viziuni ale lumii și teorii. 

Toate acestea vor fi începutul unei noi și mari bătălii, care acum nu mai este motivată de lupta 

necinstită pentru puterea pământească. Nicio armă criminală nu va mai distruge vieți, nu va mai distruge 

case și nu va mai vărsa sânge uman. Bătălia va fi diferită, pentru că atunci marile comunități religioase vor 

lupta împotriva noilor învățături și a noilor religii. 

34 Cine va fi victorios în această bătălie? Nici o religie nu va ieși victorioasă din această dispută, așa 

cum nici o națiune nu va rămâne victorioasă în acest război criminal pe care îl suferiți astăzi.* 
* În cel de-al Doilea Război Mondial abordat aici, au existat așa-zise puteri victorioase, dar lupta pentru supremația 

pământeană a continuat și după încheierea războiului, până astăzi. În cele din urmă, însă, nicio putere mondială nu va 

rămâne victorioasă în această luptă. 

35 În războiul pentru supremația pământească, dreptatea mea va învinge, iar mai târziu, în acea 

bătălie pentru impunerea unei doctrine sau religii, adevărul meu va învinge. 

36 Singurul și cel mai înalt adevăr va străluci ca lumina unui fulger într-o noapte furtunoasă, și fiecare 

va vedea acest fulger divin în locul în care se află. 

37 Până atunci, voi, oamenii, veți avea timp să progresați pe cărări și să vă dezvăluiți în calea 

semenilor voștri ca mesager, deschizător de drumuri și profet al luminii cerești. 

38 În timp ce unii vor curăța căile de obstacole, alții vor semăna sămânța spirituală, iar alții vor lupta 

pentru că mesajul meu va ajunge până la granițele pământului. 

39 Uneori, prezența și cuvântul tău vor spori confuzia oamenilor. Dar odată ce această sămânță este 

semănată, mai devreme sau mai târziu va încolți. Pentru că - fiind de origine divină - nu poate pieri ca 

sămânța pământului dacă nu este hrănită. 

40 Printre voi nu vor fi nici "răscumpărători", nici judecători. Dar, cu toate acestea, voi putea să 

răscumpăr și să judec prin tine. Veți fi pe drum ca slujitori ai Tatălui vostru, ca ucenici, și veți merge în 

provincii. 

41 Dacă ești cu adevărat smerit și milostiv, faptele, cuvintele și gândurile tale, în ciuda simplității lor, 

vor atinge sufletele celor care au încălcat în vreun fel adevărul. 

42 Îi veți întâlni pe drum pe cei care pretind că Mă reprezintă și nu o dovedesc prin faptele lor. Veți 

descoperi incompetență la oameni de știință despre care se crede că sunt învățați. Veți vedea cu ochii 

voștri lipsa de dreptate a judecătorilor și falsa măreție a celor puternici. Ochii tăi vor vedea toate acestea și 

multe altele. Dar totuși nu trebuie să condamnați pe nimeni, pentru că nu aceasta este sarcina voastră. 

43 Milostivirea mea te va conduce acolo pentru ca inima ta, mișcată sincer de nevoile și slăbiciunile 

umane, să emane ca un balsam acea iubire pe care am pus-o în sufletul tău. 

44 Când îi vedeți pe alții dintre semenii voștri învățând numele și Cuvântul lui Hristos, nu-i priviți de 

sus. Căci este scris că revenirea Mea va avea loc atunci când Cuvântul pe care vi l-am adus în Era a doua 

se va fi răspândit pe tot pământul. Cu toate acestea, vă spun că există încă locuri în lume care nu au primit 

încă acest mesaj. Cum ar putea ajunge învățătura profund spirituală de astăzi la aceste popoare fără ca ele 

să primească mai întâi sămânța divină a iubirii pe care Mântuitorul v-a dat-o în Cuvântul și Sângele Său? 

45 Mesajul meu va ajunge la toți și voi toți veți veni la mine. Am pregătit totul pentru vremurile care 

vor veni și voința Mea se va face pentru toți, pentru că Eu sunt Domnul sufletelor, al lumilor, al raselor și 

al popoarelor. 
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46 O lume de ființe spirituale așteaptă doar ora să locuiască în această vale a pământului. Sunt ființe 

de lumină care nu disprețuiesc să se întrupeze în sânul popoarelor întârziate, pentru că misiunea lor va fi 

tocmai aceea de a-i trezi pe cei adormiți. 

47 Când aceste mari legiuni de spirite de lumină vor locui pe pământ, semănate și distribuite de 

înțelepciunea Tatălui, se va începe să se observe apropierea dintre oameni, dorința de înțelegere, de 

armonie și de pace. Se va vedea un popor care se unește cu alte popoare ca semn al uniunii universale la 

care trebuie să ajungă toți copiii mei. 

48 Cine va putea să-mi schimbe planurile sau să mă facă să eșuez în ceea ce am plănuit? Tot ce există 

în om are o limită, de aceea vă spun că ați ajuns la limita utilizării greșite pe care ați făcut-o din darul 

liberului arbitru. 

49 Cursul frenetic al omului l-a adus cu repeziciune la acest țel, iar el își va crea singur judecata prin 

rodul propriilor sale fapte. 

50 Cine dintre cei care M-au ascultat și care, prin urmare, cunoaște planurile Domnului, va putea să 

devină agitat sau confuz în fața a ceea ce se întâmplă zilnic în lume? Și cine, după ce M-a ascultat, va 

putea rămâne indiferent, inactiv sau tăcut în mijlocul unei lumi care are nevoie de îndrumare spirituală, 

ceea ce este același lucru cu a spune: o moralitate mai înaltă? 

51 Dreptatea și iubirea Mea sunt mai puternice decât răutatea oamenilor, de aceea vă spun că voința 

Mea va fi împlinită în toate. 

52 Când va veni pacea între oameni și când omenirea va înțelege din nou valoarea pe care o au 

rugăciunea și postul, veți ști că Eu sunt Pomul Vieții, în ale cărui ramuri, întinse la infinit, veți putea 

recunoaște brațele Maestrului, întinse ca pe acea Cruce unde Și-a vărsat Sângele pentru voi, imprimând 

astfel în conștiințe acele cuvinte care spun: "Eu sunt Viața, cine vine la Mine nu va "muri" niciodată". 

53 Eu sunt sămânța din care voi crea Noul Popor al lui Israel - poporul care va umbri lumea și îi va da 

roade de viață spirituală. 

54 Ești încă foarte neîndemânatic și temător, credința ta este mică și cunoștințele tale sunt limitate. 

Dovada este că până în ziua de azi nu s-a ridicat printre voi niciun patriarh a cărui virtute, zel pentru legile 

mele și bunătate să dea viață unui popor - ca acei oameni drepți și neprihăniți care au dat formă și nume lui 

Israel în primele sale zile. Amintiți-vă de Avraam, un lider care a reușit să facă o singură familie din toate 

clanurile - Moise, care cu credința, puterea și dragostea sa a reușit să unească triburile israelite într-un 

singur popor. 

55 Darul viziunii spirituale a fost revărsat printre voi și totuși abia dacă auziți vocea profeților voștri, 

pentru că este încă foarte slabă și nesigură. 

56 Pentru ca Eu să vă pot vorbi sub această formă și pentru a aștepta de la voi lucrări care să poată 

dăinui ca exemplu pentru generațiile viitoare, v-am lăsat în prealabil să parcurgeți calea dezvoltării și, 

astfel, v-am oferit mijloacele de a vă putea dezvolta, trimițându-vă pe Pământ, la un moment dat, pentru a 

dobândi experiență, care este lumina cunoașterii, și pentru a vă purifica în încercări, ceea ce semnifică o 

dezvoltare spirituală ascendentă. 

57 Crede vreunul dintre voi că existența voastră actuală este prima pe care ați trăit-o pe pământ? Nu, 

oameni buni, dacă ar fi fost așa, nu v-aș fi vizitat în acest al treilea timp. 

58 Viața ta actuală este o altă călătorie spre dezvoltarea spirituală pe care ai făcut-o în această lume. 

Îți iert îndoiala, pentru că ea nu este din spirit, ci din carne. 

59 Poate că ești cel mai sărac dintre oameni, poate că ești considerat needucat și ignorant, poate că 

munca ta nu a fost importantă până astăzi, poate că închinarea ta la Dumnezeu este ceva nedefinit. Dar 

acum, judecați spiritual de mine, vă spun din nou că am avut un motiv pentru a vă alege pentru 

manifestarea și revelațiile mele. 

60 Cu dalta Cuvântului Meu vă formez sufletul, inima și mintea, dându-vă suficiente cunoștințe 

pentru ca încrederea în voi înșivă să devină mare, pentru că știți cine sunteți, din cine proveniți, pentru ce 

ați fost trimiși în lume și care este scopul vostru. 

61 V-am vorbit de cunoaștere și de încredere, pentru ca voi să vă îndreptați spre țelul corect, care este 

cel pe care vi-l indică conștiința voastră. Căci, așa cum nu trebuie să vă considerați inferiori, confundând 

umilința cu lipsa de încredere în voi înșivă, nici voi nu trebuie să vă considerați superiori nimănui. Căci 
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vanitatea, aroganța și mândria nu sunt specifice sufletelor de lumină, ci sufletelor care au fost orbite de 

lumină. 

62 Așadar, știți acum că sunteți "călători" și că, cu această ocazie, ați avut norocul de a primi mesajul 

meu și de a fi purtătorii, transmițătorii și purtătorii vocii manifestării mele. 

63 Nici o nesiguranță sau îndoială cu privire la misiunea ta spirituală nu va putea veni la tine. Totul a 

fost spus, totul a fost pregătit ca o cale plină de claritate. Trebuie doar să vă întăriți în rugăciune și să 

urmați instrucțiunile mele, pentru a putea parcurge pe deplin calea pe care au parcurs-o patriarhii, 

conducătorii poporului, profeții, discipolii, apostolii, adevărații martori ai lui Dumnezeu. 

64 Din toate colțurile pământului voi trimite după copiii acestui popor duhovnicesc. Căci vă repet că 

acest popor nu este o rasă și nici nu are origini umane. Este o legiune spirituală al cărei număr este reînnoit 

în mod constant, astfel încât să existe întotdeauna în lume persoane care să primească inspirația mea de la 

un spirit la altul. 

65 Din punct de vedere fizic nu veți putea descoperi cine aparține acestui popor. Doar prin 

spiritualitatea lor și prin dezvoltarea darurilor și abilităților lor veți putea să-i recunoașteți. 

66 Care este misiunea esențială a acestui popor, mesager al Domnului? Să elibereze omenirea de orice 

sclavie, fie că este vorba de cea a sufletului sau de cea a minții; să le reamintească Legea, să le 

reamintească promisiunile divine; să le admonesteze în aberațiile lor, să le îndemne la bunătate, să le 

conducă spre "Țara Făgăduinței", care este împărăția iubirii, a înțelepciunii și a păcii, unde toate ființele, 

toate popoarele și toate lumile vor ajunge să formeze o singură familie: familia lui Dumnezeu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 289  
1 Omenirea: Cât de puțin faceți din partea voastră pentru a trăi în pace! 

2 Pot să vă spun că majoritatea oamenilor au o religie și că, deși toate acestea învață fraternitatea, 

nimeni nu trăiește conform instrucțiunilor primite, nimeni nu se supune legilor, poruncilor și principiilor 

scrise în conștiința sa. 

Unii, pentru a nu se supune vreunui crez religios, au dat libertate gândurilor lor și s-au crezut în afara 

poruncilor și legilor. Dar acest lucru nu se poate întâmpla, pentru că, prin observațiile, științele și 

definițiile lor, ei au învățat că în toate și pretutindeni este revelată o putere, o armonie, o lege și o 

învățătură înțeleaptă, dreaptă și iubitoare, de care nimeni nu poate scăpa. 

3 După ce a trăit în discordie timp de atâtea secole, după toate experiențele dureroase și amare pe 

care le-a trăit, această umanitate este capabilă să înțeleagă că unitatea între popoare, armonia între toți 

oamenii, nu se poate baza pe interese materiale, nici pe valori pământești. În cele din urmă, ea va înțelege 

că numai sufletul elevat poate fi fundația fermă, stânca de nezdruncinat, pe care se sprijină pacea omenirii. 

4 Dacă toate popoarele se ceartă, se războiesc și se condamnă reciproc într-un fel sau altul, înseamnă 

că niciunul dintre ele nu ascultă de ceea ce Dumnezeu și Legea Sa i-au învățat și, prin urmare, sunt departe 

de adevăr. 

5 Adevărul este respectul față de tot, pentru că totul este sfânt, este iubire, este armonie, este milă, 

este legea care guvernează conștiința. 

6 Pentru a desăvârși sufletul, este necesar să treci dincolo de simplele îndatoriri umane și chiar 

dincolo de cele religioase, să ajungi la fântâna din care beau toți și să privești adevărul în față. 

7 Cel care este capabil să ajungă în vârful muntelui și să privească acea splendoare, atunci când 

coboară pentru a continua să locuiască alături de semenii săi, va fi în mod inevitabil mai tolerant, mai 

înțelegător și mai milostiv în judecățile sale. Acesta este un element care este gata să armonizeze și să 

unească totul. 

8 Gândește-te și îți vei da seama că armonia de care ai nevoie este spirituală și că o vei obține atunci 

când te vei ridica deasupra pasiunilor și a șefiei tale. 

9 Cum poți să faci pace când fiecare o proclamă pe a sa ca fiind singura adevărată și în același timp o 

combate pe a celorlalți ca fiind falsă? 

10 Fanatismul este întuneric, este orbire, este ignoranță, iar roadele sale nu pot fi niciodată lumină. 

11 Vă apropiați de marele test prin care vă veți trezi cu toții la realitate. 

12 Inima ta mă întreabă de ce vorbesc adesea despre mari încercări și evenimente, iar eu îți spun că te 

afli în fața unui timp de suferință și că este mai bine să fii prevenit, să veghezi și să te rogi decât să dormi 

în letargie. 

13 Unii nu se arată niciodată mulțumiți de ceea ce vorbesc. Când vă arăt în Cuvântul Meu vremurile 

de pace și bunăstare care aparțin viitorului, voi considerați imposibilă realizarea profeției Mele, iar când vă 

vorbesc de vremuri de încercări și suferințe, credeți că acestea sunt doar amenințări pentru a vă face să 

îndepliniți ordinul prin frică. 

14 Cei care mă cred pe cuvânt se numără printre cei care plutesc în derivă în marea îndoielii. Pentru 

cei care au încredere în acest mesaj, studiați-l întotdeauna cu intenția nobilă de a obține ceva util din el. 

15 Discipolii: În Era a Doua, trei ani au fost suficienți pentru a transmite mesajul Meu către umanitate 

și - după cum știți cu toții - am pecetluit mesajul la sfârșit prin moartea Mea sacrificială. Vă spun cu 

adevărat că acea moarte sacrificială nu a fost o jertfă pentru Tatăl - căci El nu are nevoie de o jertfă de 

sânge - ci pentru omenire, căci aceasta avea mare nevoie de o dovadă de iubire de o asemenea amploare. 

16 V-am învățat să vă iubiți unii pe alții, dar nu numai ca ființe umane, ci și cu iubire eternă, ca 

suflete spirituale. Am venit să vă deschid calea care duce din această lume la împărăția spirituală, care vi 

se părea că se află în spatele unui văl gros de mister. Învățătura mea, de la primul cuvânt până la ultimul, a 

fost pregătirea pe care v-am dat-o pentru momentul în care voi veni în spirit, așa cum v-am anunțat, pentru 

a deschide încă o dată tezaurul secret, pentru a deschide cartea sigilată și a vă lăsa să intrați în lumina 

cunoașterii spirituale. 

17 Viața sufletului care există dincolo de lumea voastră materială nu poate și nu trebuie să fie un 

mister pentru om. Deoarece Tatăl a văzut dorința voastră de cunoaștere, El a început să vă învețe prin 
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intermediul darului revelației și al inspirației și S-a manifestat într-un număr infinit de forme. Dar această 

învățătură a început încă de când a existat primul om și nu a încetat nici până în ziua de azi. 

18 Dacă credeți că abia acum v-am dezvăluit ceva din viața spirituală, vă înșelați amarnic, căci vă 

repet: instrucția divină a început când s-a născut primul om și nu exagerez când vă spun că instrucția mea 

a început odată cu crearea spiritelor, chiar înainte de a fi lumea. 

19 Credeți că scopul învățăturilor anterioare a fost acela de a vă dezvălui cunoașterea umană? Pentru 

aceasta vi s-a dat darul științei. Sau credeți că poruncile din primele timpuri și învățăturile pe care vi le-am 

adus în timpul celui de-al doilea timp au fost doar pentru a vă învăța cum să trăiți în lume? Căutați miezul 

acelor revelații și veți descoperi că intenția a fost aceea de a vă arăta calea care duce la viața veșnică, la 

nemurirea sufletului. 

20 Spiritualism am numit revelația care vă vorbește despre viața spiritului, care vă învață să 

comunicați direct cu Tatăl vostru și care vă ridică deasupra vieții materiale. 

21 Vă spun cu adevărat că spiritismul nu este ceva nou și nici nu aparține doar acestui timp, ci a fost o 

revelație care s-a revelat din ce în ce mai mult în armonie cu evoluția spirituală a umanității. 

22 Deoarece învățătura pe care v-o dau este spiritualismul, care vă învață iubirea perfectă pentru 

Dumnezeu și pentru aproapele vostru și vă invită pe calea care duce la perfecțiune, spiritualismul a fost și 

ceea ce v-a învățat Legea lui Dumnezeu în "Prima Eră" și Cuvântul lui Hristos în Era a doua. 

23 Această revelație v-a apărut din nou, pentru că v-am adus lecții pe care nu le știați. Te-ai simțit 

orbit de atâta înțelepciune. Dar asta pentru că vă apropiați de desăvârșirea vremurilor în care sufletul 

omului își va atinge eliberarea, înălțarea și stăpânirea asupra materiei. 

24 Așadar, nimeni nu spune că viața spirituală era un mister înainte ca eu să vin în această a treia eră 

pentru a o explica cu noile mele revelații. Vă spun din nou că multe învățături v-au fost date de-a lungul 

timpului, chiar dacă nu ați fost capabili să le înțelegeți. 

25 Abia acum oamenii încep să se intereseze să descopere și să deslușească tot ceea ce conțin 

revelațiile vremurilor trecute, pentru a le compara cu evenimentele din prezent. 

26 Deci, discipoli, știți acum că atunci când spuneți "spiritism" vorbiți despre revelația spirituală pe 

care Dumnezeul vostru v-a făcut-o de-a lungul timpului. 

27 În liniște, ca un hoț, am intrat în casa ta și te-am surprins în somn. 

28 În toate timpurile am găsit omenirea adormită la sosirea mea. Doar câteva inimi, ca niște lumini 

slabe, au fost treze și M-au așteptat. 

29 Oameni buni, este suficient să reflectați puțin asupra trecutului vostru pentru a primi roadele 

experienței. După aceea, trebuie să aveți grijă să nu cădeți din nou în erori și greșeli. 

30 Dacă te-aș întreba ce s-a întâmplat cu acea frunză pe care am înscris-o cu Sângele Meu în Era a 

doua, ar trebui să taci, pentru că conștiința ta ți-ar spune că nu ai trăit niciodată învățătura pe care Isus a 

predat-o - că ai lăsat cuvintele Lui să se risipească în vânt ca frunzele căzute din copacul vieții, în loc să le 

aduni în inima ta. 

31 Adevăr vă spun că ați intrat deja în acea eră pe care v-am anunțat-o ca fiind "Ultimele zile". Acesta 

a fost caracterizat de judecată, reparație și restaurare. 

32 Prin gurile profeților din vremurile trecute v-am anunțat această eră, iar prin buzele acestor 

purtători de voce, noii profeți ai Cuvântului Meu, v-am vorbit și am împlinit multe dintre acele preziceri. 

33 Cuvântul Meu este atât de clar încât sunteți pe cale să Mă înțelegeți. Conștiința ta, care nu era 

ascultată înainte, îți cuprinde acum întreaga ființă și este capabilă să controleze impulsurile cărnii. 

34 Noul meu grup de apostoli va intra în barca de salvare de unde își vor întinde mâinile pentru a-i 

salva pe cei care au naufragiat în marea patimilor umane. 

35 V-am ales pentru a forma poporul meu, puțin câte puțin, dar există proiecte pe care încă nu le 

puteți distinge. Vă spun doar că în sufletul vostru există o lumină care vă permite să o descoperiți pe cea 

adevărată printre atâtea căi. De aici și responsabilitatea copiilor Luminii față de umanitate. Înțelegeți de ce, 

în fiecare învățătură, vă invit să evoluați în sus, să urcați în vârful muntelui. Pentru că numai atunci când 

veți ajunge la această înălțime veți putea vedea ce se întâmplă în lume, veți putea auzi plângerile 

neîncetate ale umanității și veți simți imensa ei suferință. 
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36 Cel care nu simte durerea aproapelui său nu o poate ușura, discipoli. De aceea, vreau să vă gândiți 

la aproapele vostru în rugăciunile voastre. Pentru că acestea sunt momentele în care sufletul tău poate usca 

multe lacrimi și face ca inima să se trezească la compasiune, înțelegere, milă și tandrețe. 

37 Poporul meu are nevoie de înălțare, pentru că încă nu-și asumă durerea umanității. Ei plâng, dar 

plâng de dragul lor, pentru nevoile lor, pentru necazurile lor. 

38 De ce rămâi nesimțitor la cuvântul Meu? Vă ofer eu un regat necunoscut? Înțelegeți că împărăția 

despre care vă vorbesc astăzi este aceeași cu cea pe care v-am promis-o în cea de-a doua eră. 

39 Amintiți-vă că acestea sunt ultimele învățături pe care le auziți și pe care trebuie să le păstrați în 

adâncul inimii voastre, astfel încât să puteți continua să auziți sunetul melodios al Cuvântului meu chiar și 

după timpul acestei proclamări și să îi păstrați sensul. 

40 Dacă aș îndepărta pentru o clipă vălul care vă împiedică mintea să vă recunoască trecutul, vă spun 

cu adevărat că ați cădea în fața Prezenței Mele, zdrobiți de remușcări pentru ingratitudinea, neascultarea, 

necredința și lipsa de credință în Lucrarea Mea. Dar meritul este în 

Dezvoltarea intuiției, ascultarea conștiinței, dezvoltarea ființei care trăiește în tine și pe care o numești 

"suflet". 

41 Odată ce vă veți elibera de corp, veți locui în "Valea Spirituală". Acel văl care te-a împiedicat să 

vezi în trecut va cădea de pe ochii tăi și vei vedea totul cu o claritate neumbrită, îți vei aminti totul și vei 

înțelege totul. Dar vă spun din nou că meritul pentru sufletul vostru este de a avea credință fără a aștepta să 

vedeți sau să atingeți pentru a crede. 

42 Reflectați, înțelegeți aceste cuvinte în mod spiritual, căci în ele veți găsi justiția mea implacabilă, 

dar mereu iubitoare, dezvăluită. 

43 Eu sunt păstorul care permite libertatea turmei sale, dar numai până la o anumită limită, și care nu 

permite oilor sale să sară peste cercul de barieră dincolo de care este durerea. 

44 Eu te susțin, te păstrez și te las să te întorci la turma de oi. 

45 Ați avut o ocazie după alta și în aceasta puteți recunoaște iubirea Mea infinită pentru voi; pentru că 

v-am făcut daruri și am acordat ființei voastre posibilitatea de a vă repara greșelile, de a vă purifica și 

perfecționa sufletul, în loc să vă pedepsesc sau să vă condamn pentru totdeauna, așa cum erați obișnuiți să 

credeți în trecut. 

46 Cine, cunoscând aceste învățături și crezându-le adevărate, ar îndrăzni să întoarcă spatele sarcinii 

sale pe pământ, știind că prin aceasta ar aduce o ispășire și mai aspră pentru sufletul său? Pentru că, deși 

este adevărat că justiția mea vă oferă noi ocazii de a îndepărta petele și de a repara greșelile, este de 

asemenea adevărat că, cu fiecare ocazie, numărul încercărilor crește și că greutățile și suferințele devin de 

fiecare dată mai intense, la fel cum greșelile comise au devenit mai grave. 

47 Datoria ta - nu ar trebui să vorbim de pedeapsă - va fi de a restaura, de a reînnoi, de a repara și de a 

plăti până la ultima datorie. Nimeni - nici Tatăl vostru ceresc, nici frații și surorile voastre de pe pământ 

sau din "valea spirituală" - nu va face ceea ce numai voi trebuie să faceți, deși vă spun că voi răspunde 

întotdeauna chemării voastre. Când vă veți simți singuri și abandonați, veți simți prezența mea, iar lumea 

spirituală va veni mereu să vă sprijine în povara crucii voastre. 

48 Raza mea divină devine o vorbă printre voi, dar lumina ei se răspândește în tot universul. 

49 Odihniți-vă, oameni buni, v-am acordat o zi de odihnă la fiecare șapte zile, pentru ca să vă rugați și 

să vă întăriți în meditația asupra Legii mele. 

50 Iată-mă aici, vizitându-vă pe toți, fără a vă distinge după religie. Eu sunt Medicul Divin al 

trupurilor și sufletelor. Îi caut pe cei bolnavi pentru a turna în ei mângâierea Mea. 

51 Vocea mea coboară asupra întregii umanități, deși vă spun sincer că doar câțiva sunt capabili să o 

audă. 

52 Este învățătura mea care vă instruiește să vă pregătiți pentru a auzi vocea Domnului prin 

intermediul dialogului de la spirit la spirit în Infinit. 

53 Oameni care auziți Cuvântul meu umanizat: să știți că voi sunteți cei care trebuie să duceți acest 

mesaj în întreaga lume și să vă ocupați ca oamenii să rupă lanțurile fanatismului și ale materializării care i-

au împiedicat să se ridice și să vadă lumina mea. Nu contează că, în momentul în care ajungeți la semenii 

voștri, manifestarea mea prin intermediul minții umane a încetat deja. Esența mea, transformată în cuvinte 
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de înțelepciune și în balsam vindecător, va curge din inimile voastre ca cea mai bună mărturie a adevărului 

meu. 

54 Sarcina voastră va fi de a instrui, de a deschide căi de spiritualizare, aducându-i pe semenii voștri 

în contact cu Viața Eternă și apropiindu-i astfel de Adevăr. 

55 Discipoli, învățați să vă înălțați pentru ca mai târziu să puteți învăța ce înseamnă să vă eliberați de 

materializare, de superfluu și de inutil - pentru ca voi să puteți arăta cum să traversați ceața densă a 

întunericului și să găsiți Lumina Divină care este hrana și viața sufletului. 

56 În această înălțare se întemeiază bătălia care v-a fost anunțată ca fiind "marea bătălie", la care veți 

participa cu toții - chiar și cei slabi, ignoranți și "morți". Căci din acest test veți ieși cu toții iluminați și 

puri. 

57 Împărăția mea se apropie, dar vreau să domnesc peste cei vii și nu peste cei morți. Vreau să fiu 

iubit, să fiu înțeles și să găsesc ascultare așa cum se cuvine unui rege adevărat. 

58 Acum bătălia este în plină desfășurare. Oamenii au avut neîncredere în puterea și dreptatea mea, au 

vrut neîncetat să-și măsoare armele cu ale mele, iar eu am acceptat neîncrederea lor pentru că îi iubesc. 

Trebuie să lupt împotriva păcatului lor pentru a-i învinge. Pentru că, învingându-i, îi voi salva de la 

greșeala lor. 

59 În această bătălie, idolii vor cădea, gândurile vor fi aruncate în confuzie, trupurile vor fi zdrobite 

așa cum sunt zdrobiți palmierii de furia unui uragan. Dar, în cele din urmă, sufletul va ieși purificat și plin 

de lumină. Nu va muri. Este imposibil ca acesta să moară în luptă. Căci v-am spus că Eu sunt Viața, că Eu 

sunt Tatăl și Dumnezeul celor vii și nu al celor morți. 

60 O singură ușă va rămâne deschisă pentru salvarea omului: cea a spiritualizării. Oricine vrea să se 

salveze va trebui să renunțe la aroganța sa, la falsa sa măreție, la pasiunile sale inferioare, la egoismul său. 

61 Foarte amară va fi cupa pe care oamenii vor trebui să o bea în marea bătălie. Dar Eu vă spun: 

Fericiți sunt cei care beau din acest pahar și apoi părăsesc pământul ca niște purificați. Pentru că atunci 

când se vor întoarce în această lume în alte trupuri, mesajul lor va fi impregnat de lumină, de pace și 

înțelepciune. 

62 Foarte mare este jalea care se aude din partea locuitorilor acestei planete. Cei oprimați și cei care 

visează la pace așteaptă ca aceste lumini de armonie și libertate să emane de la cel cu nume puternic. La 

aceasta vă spun că acele inimi care trăiesc în așteptare ar trebui mai degrabă să se ridice la Mine în 

rugăciune, pentru că numai Eu pot da libertate și pace. Vă spun din nou că, atâta timp cât oamenii nu 

cunosc originea, sensul și scopul destinului lor sau, dacă știu acest lucru, nu cred în acest adevăr pe care îl 

poartă în ei înșiși, nu vor putea avea pace, pentru că nu se vor putea iubi unii pe alții ca adevărați frați și 

surori în Dumnezeu. 

63 Greu, foarte greu este umanitatea acestui timp, din ce în ce mai insensibilă la spiritualitate. 

Ascultați cuvântul meu, el este ca o daltă care vă lucrează cu răbdare inima. Și totuși, deși o auziți atât de 

des, vedeți cât de puțin receptivi sunteți! Voi continua să fac acest lucru cu voi până când voi pronunța 

ultimul cuvânt care conține acest mesaj, astfel încât, atunci când nu vă voi mai vorbi, să găsiți o învățătură 

adevărată și perfectă în tot ceea ce cuvântul meu v-a dezvăluit. 

64 Bea din acest izvor, popor, căci te-am folosit ca pe o sămânță, ca să nasc din tine generații care mă 

iubesc. 

65 Vă spun cu adevărat, spiritualitatea va fi de asemenea moștenită, motiv pentru care ar trebui să vă 

străduiți să le transmiteți copiilor voștri puritatea inimii și receptivitatea la spiritualitate. Ei vă vor mulțumi 

pentru că v-ați arătat milostivi, dându-le un trup liber de pasiuni, cu o minte limpede, o inimă sensibilă și 

un suflet atent la chemarea conștiinței sale. 

66 Sunteți cu toții invitați să faceți parte din poporul lui Dumnezeu. Este o minciună că unii sunt copii 

ai acestui popor și alții nu. Voi toți aveți o singură origine: Dumnezeu. Pe toți vă invit să faceți parte din 

gazdele sale, pe toți vreau să vă văd în rândurile lor. Poporul meu este copilul luminii, apostolul păcii, 

moștenitorul înțelepciunii mele. În mijlocul lui, toți copiii mei își găsesc un loc. 

67 Discipoli, ascultați-mă neobosit, astfel încât în momentul plecării mele să nu vă pară rău că nu ați 

ascultat chemarea mea. 
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68 Vreau ca acea oră să vă găsească rugându-vă, plini de fervoare, dragoste și recunoștință. Așadar, în 

această atmosferă de spiritualitate, devotament și înțelegere, nu veți dori să împiedicați ca proclamația mea 

să se încheie printre voi și să-i mulțumiți Tatălui vostru pentru învățăturile pe care vi le-a dat. 

69 Vocea mea va răsuna în spiritul tău și te va face să simți o melancolie profundă. Dar nu va fi vocea 

unui om condamnat care vă vorbește, ci vocea unui Tată care vă trimite să îndepliniți o misiune dificilă și 

care vă așteaptă să vă întoarceți pentru a vă îmbrățișa cu dragoste. Vă spun toate acestea pentru ca să nu fie 

nici o tristețe în inimile voastre când se va sfârși cuvântul meu. 

Amintiți-vă că toți cei care au jelit în Era a doua din cauza morții Maestrului au fost curând surprinși 

să-L vadă înălțându-se glorios la cer, plin de viață și lumină, pentru că locuința Lui nu era printre morți. 

70 Te voi lăsa să plângi în ultima zi a manifestării mele doar dacă lacrimile tale vor fi cele de 

remușcare pentru timpul pierdut și lecțiile nefolosite. 

71 Cine dintre cei care au ascultat cuvântul meu în Era a Treia nu știe că ultima zi a anului 1950 este 

timpul stabilit prin voința Tatălui pentru sfârșitul acestei manifestări? Nimeni. Căci în toate aceste locuri 

de adunare și în nenumărate forme v-am făcut cunoscut. 

72 Nu pentru că Divinul și spiritualul sunt supuse timpului pământesc, nici pentru că dezvoltarea 

sufletului tău poate fi măsurată cu ajutorul unui ceas sau al unui calendar. Se întâmplă pentru că, atâta timp 

cât sunteți în trup și sunteți prea mici pentru a trăi sfârșitul unei perioade spirituale sau venirea unei noi 

ere, trebuie să fac spiritualul uman și pământesc inteligibil până la o anumită limită, pentru a vi-l face pe 

acesta inteligibil. 

73 Acum vă întreb pe voi, ucenicilor: vreți să simțiți prezența mea spirituală și intensă după plecarea 

mea? Condiția pentru acest lucru va fi să fiți uniți frățește. Dacă nu este așa, nu veți putea să percepeți 

prezența mea și nici nu vă veți putea bucura de puterea care vine din acest sentiment spiritual. 

74 Vreți să primiți în mod spiritual răspunsul la tot ceea ce nu ați reușit să înțelegeți în acest timp? 

Aveți spiritualitate și veți putea auzi răspunsul meu. 

75 Vor veni momente de abandon și de tăcere. Acest lucru se va întâmpla pentru ca voi să vă ridicați 

la Mine în rugăciune. Dar vor fi momente în care veți simți că nu M-ați găsit. Cu toate acestea, dacă nu 

percepeți încă prezența Duhului Meu, perseverați oricum, nu vă îngrijorați, pentru că este un test pentru 

credința și spiritualizarea voastră. Perseverați, pentru că în momentul cel mai puțin așteptat voi veni, 

strălucind ca o rază de lumină, pentru a Mă așeza în mintea și în inima voastră și pentru a vă spune: "Fiți 

binecuvântați, pentru că v-ați încredințat că Maestrul nu poate lăsa nici o chemare neauzită". 

76 Curajul, credința și răbdarea vor fi virtuți care trebuie să fie mereu în tine. Pentru că se apropie 

timpul bătăliei dintre viziunile lumii, războiul credințelor și bătălia spirituală, și este mai bine dacă ați 

devenit puternici prin activitate și experiență și nu doar prin cunoașterea învățăturii mele. 

77 Oameni: Lecția mea s-a încheiat. Rămâneți pentru câteva clipe în "Valea Spirituală" și de acolo 

trimiteți gândurile voastre către toate popoarele de pe pământ, unde semenii voștri se luptă, suferă și 

așteaptă și ei mântuirea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 290  
1 Dumnezeu este lumină, iubire, dreptate. Oricine manifestă aceste calități în viața sa îl va reprezenta 

și îl va onora pe Domnul său. 

2 Toți, de la cel mai mic și mai neînsemnat până la cel mai înalt, ar trebui să știți ce sunt dreptatea, 

iubirea și înțelepciunea. Trebuie să înțelegeți cu toții că Legea divină este imuabilă, astfel încât să o iubiți 

și să nu Îmi cereți să vă schimb destinul. 

3 Să știi că dacă Tatăl tău, Creatorul, nu schimbă niciodată niciuna dintre legile Sale, tu nu ai nici cel 

mai mic drept de a face acest lucru. 

4 Sufletul tău este fericit pentru că acum a putut evolua. Pentru că de fiecare dată când vine pe 

Pământ să se întrupeze, aduce cu el o cunoaștere din viețile anterioare, iar lumina pe care o primește în 

Valea Spirituală este experiența, este un far care îi luminează calea de dezvoltare. 

5 Cunoașterea vieții este adevărata știință, este lumina veșnică a sufletului, iar toată această 

experiență la un loc este o cunoaștere pe care o dobândești încetul cu încetul. 

6 În cele din urmă, singura comoară pe care sufletul o va păstra va fi cunoașterea dobândită în lupta 

pentru viață. De aceea vă spun să nu risipiți această lumină, care este moștenirea voastră, în fapte inutile, 

ci să o folosiți numai pentru fapte bune, înalte și nobile. O pildă în acest sens vă spun că o puteți găsi în 

banii lumii, care, atunci când sunt bine folosiți, sunt o binecuvântare, dar când sunt risipiți, provoacă 

numai rele. 

7 De asemenea, trebuie să înveți să nu disperi atunci când timpul de purificare trece încet. Pentru că 

tocmai atunci multe virtuți ale sufletului sunt puse la încercare în inimă, atunci ființa umană poate 

descoperi adevărata rugăciune în ea însăși - cea care are loc de la spirit la spirit, în tăcere, în tăcere. Atunci 

poți auzi vocea ființei tale interioare - acel suflet spiritual care, deși este al tău, nu-l cunoști. 

Trebuie să formez o armată din acest popor și trebuie să fac conducători din mulți dintre voi - dar nu 

conducători în sensul puterii pământești, nu pentru un război fratricid, ci ca soldați care să deschidă o breșă 

pentru lumină, să cucerească prin pace și convingere, să distrugă, da, dar să distrugă ceea ce este dăunător 

și să ridice ceea ce este bun. 

8 Voi spuneți în inimile voastre: "Dumnezeu este dreptate". Atunci vă întreb: Dacă înțelegeți că 

Dumnezeu este dreptate și înțelepciune perfectă, de ce cereți uneori ca legile divine să fie schimbate? 

9 Judecați cu superficialitate, ca și cum ați fi copii, fără să vă gândiți că încercările care vă chinuie 

sunt opera voastră. De aceea, atunci când se dezlănțuie asupra ta, îți dorești ca ele să se îndepărteze de 

tine, ca destinul să se schimbe pentru ca tu să nu mai suferi, pentru ca tu să nu mai bei paharul suferinței. 

Motivul este că nu puteți pătrunde în realitate cu privirea voastră spirituală pentru a înțelege că tot ceea 

ce culegeți ați semănat voi înșivă și că voi înșivă v-ați provocat orice suferință. 

10 Nu, nu ați înțeles niciodată cum să pătrundeți adevărul și, de aceea, când durerea vă pătrunde în 

inimă, vă considerați victimele unei nedreptăți divine. Dar eu vă spun că în Dumnezeu nu poate exista nici 

cea mai mică nedreptate. 

11 Iubirea lui Dumnezeu este neschimbătoare, neschimbată și eternă. De aceea, oricine crede că 

Spiritul divin poate fi cuprins de mânie, furie și mânie, cade într-o mare eroare. Astfel de slăbiciuni sunt 

de conceput la ființele umane doar atunci când le lipsește maturitatea sufletească și stăpânirea asupra 

patimilor. 

12 Uneori Îmi spui: "Doamne, de ce trebuie să "plătim" consecințele unor fapte care nu sunt ale 

noastre și de ce trebuie să culegem roadele amare pe care le-au produs alții?". - La aceasta vă răspund că 

nu înțelegeți, pentru că nu știți cine ați fost înainte și care au fost faptele voastre. 

13 Cât de mult au falsificat adevărul dreptății mele toți cei care propovăduiesc o doctrină plină de 

temeri, pedepse și ignoranță! Dar știi care este motivul pentru acest mod de a acționa? Pentru că au nevoie 

de stăpânire asupra celorlalți, pentru că nu cunosc umilința și în schimb au suficientă vanitate pentru a se 

numi proprietari ai adevărului și aleși care sunt mai presus de ceilalți. 

14 Ei predică ignoranța și intimidează pentru a nu-și pierde poziția de privilegiu. 

15 Numai lumina și mila mea vor putea salva marile mase de oameni din ruina și întunericul în care 

sunt conduse. 
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16 Îi mustru pe cei care propovăduiesc o credință oarbă, o credință fără cunoaștere, o credință 

dobândită prin temeri și superstiții. 

17 Nu ascultați cuvintele celor care îi atribuie lui Dumnezeu toate relele care chinuie omenirea, toate 

plăgile, foametea și ciumele, numindu-le pedepse sau mânia lui Dumnezeu. Aceștia sunt falșii profeți. 

18 Întoarceți-vă de la ei, căci ei nu Mă cunosc și totuși vor să învețe pe oameni cum este Dumnezeu. 

19 Acesta este rodul proastei interpretări date scrierilor din vremurile trecute, al căror limbaj divin nu 

a fost încă descoperit în miezul limbajului uman cu care au fost scrise revelațiile și profețiile. Mulți 

vorbesc despre sfârșitul lumii, despre Judecata de Apoi, despre moarte și despre iad, fără să aibă nici cea 

mai mică cunoștință de adevăr. 

20 Știam dorința de lumină pe care oamenii o vor avea în cele din urmă, așa că le-am promis atunci că 

mă voi întoarce, spunându-le că le voi trimite Spiritul Adevărului - o promisiune pe care am respectat-o și 

care se împlinește neîncetat, zilnic și cu fiecare dintre voi. Dar dacă ar fi să le spuneți celor care pretind că 

interpretează totul corect: "Să știți că Maestrul a venit în Duhul Sfânt să vă vorbească despre Doctrina Sa" 

- credeți, discipoli, că v-ar crede? Înțelegeți de ce vă spun că pregătirea voastră trebuie să fie foarte mare, 

pentru ca atunci când îi întâlniți pe cei amăgiți, pe cei nebuni, pe cei fanatici, să nu ezitați, ci, cu adevăratul 

dar al Cuvântului Interior și suficient de pregătiți pentru a primi inspirația spirituală, să știți să luminați 

mințile, să zguduiți sufletele și să mișcați inimile. 

21 Predarea mea este diferită. V-am spus: nu există "moarte", ci eternitatea care vă așteaptă. Nu există 

foc veșnic și nici pedeapsă pentru păcătos. Există purificare, încercări, iluminare. 

22 Totul se transformă în mod constant și se îndreaptă spre perfecțiune. Aveți un exemplu în voi 

înșivă, deoarece vă transformați odată cu vârstele pe care le trăiți în viețile voastre și apoi nu mai sunteți 

acolo, doar pentru a reveni și a face un pas înainte. 

23 Tatăl nu va lăsa lucrarea Sa neterminată. Cum poți să crezi că El ar distruge într-o zi ceea ce a 

creat pentru a aduce la perfecțiune? 

24 Rugați-vă și lăsați-l pe Tatăl să vă dea lecțiile sale, așa cum este voia lui. Pentru că nu știi ce 

meriți, de ce ai nevoie, ce este benefic pentru tine. Lasă-ți cauza în mâinile Lui și primește cu blândețe și 

cu plăcere tot ceea ce îți va da. 

25 Vedeți cât de diferit este adevărul. Dacă deja trebuie să vă temeți în inima voastră, nu de Mine, ci 

de voi, de faptele voastre, căci nu veți putea scăpa de consecințele lor. 

Îți dau voie ca sufletul tău, extaziat de contemplarea Infinitului, să rămână așa pentru o scurtă perioadă 

de timp, pentru a se bucura de acea pace pe care nu o poate găsi încă pe pământ. 

26 Discipolul: Deși trăiești în lume, poți trăi o viață spirituală. Căci nu trebuie să credeți că 

spiritualizarea constă în a vă îndepărta de ceea ce este conform cu trupul, ci în a aduce legile umane în 

armonie cu cele divine. 

27 Ferice de cel care studiază legile mele și știe cum să le unească cu legile umane, pentru că va fi 

sănătos, puternic, generos și fericit. 

28 În acest moment, omenirea traversează o epocă de eșecuri și de aberații, de boli de tot felul din 

cauza abaterii sale de la Legi. Dar atunci când este cea mai confuză, Legea mea vine ca o lumină pentru 

suflete și îi cheamă pe oameni pe calea păcii. 

29 Revelația mea din acest timp este un nou capitol al cărții înțelepciunii mele, este un nou sigiliu 

desprins din acea carte al cărei conținut se revarsă acum, purifică și eliberează sufletele și reînnoiește 

oamenii. 

30 Vedeți această lume care nu dă semne că ar fi luminată de o lumină divină? Vă spun cu adevărat 

că, deși oamenii nu dau încă mari dovezi că înțeleg ceea ce le inspiră lumina mea, nu va exista niciun 

suflet care să nu se trezească. 

31 Oameni buni, manifestarea cuvântului meu printre voi este foarte puțin vizibilă. Dar dacă omenirea 

ar cunoaște acest mesaj și ar alege să-l asculte, ar fi pe drumul spre mântuire. 

32 Trebuia să Mă fac cunoscut printre cei săraci, în sânul unui popor care nu se lăuda cu 

superioritatea, ci care avea o sensibilitate spirituală față de prezența și inspirațiile Mele - sensibilitate pe 

care nu am găsit-o la popoarele și națiunile care se numesc mari, puternice și stăpâne ale pământului. 



U 290 

81 

Ceea ce spun despre voi, oameni buni, nu trebuie să folosiți niciodată ca argument pentru a vă lăuda cu 

o superioritate spirituală față de alții. Căci trebuie să știi că cel ce cade în deșertăciune stă pe loc și nu 

înaintează. Pe de altă parte, cel umil avansează neîncetat, crezând mereu că a făcut puțin. 

33 Nu vă mulțumiți doar să ascultați acest cuvânt, ci observați și tot ce se întâmplă în lumea voastră și 

în împrejurimile voastre, pentru a putea recunoaște în permanență împlinirea a tot ceea ce vă anunț în 

cuvântul meu. 

34 Când dormi - vezi cum atunci vin încercările să te scuture și să-ți spună că acum este momentul să 

trăiești vigilent. 

35 În curând veți înceta să mai fiți discipoli bâlbâiți și veți deveni maeștri agitați, pe calea cărora vor 

fi bătălii, înjunghieri pe la spate și reconstituiri. Dar chiar și în cele mai întunecate nopți ale acestei 

umanități veți vedea strălucind lumina nepieritoare a adevărului meu. 

36 Mesagerii mei se vor răspândi pe pământ și spiritualismul va coborî peste materialismul oamenilor 

ca o ploaie de pace, ca o rouă binefăcătoare. 

37 Lumea aceasta nebună, surdă la orice voce spirituală, va crede în continuare în venirea mea în Era 

a treia și va iubi mesajul meu. Dar voi, poporul, aveți datoria de a da semenilor voștri un exemplu de 

credință și ascultare care să fie o încurajare și un stimulent pe calea umanității. 

38 Îndepliniți-vă sarcinile ca suflete și ca ființe umane pe pământ. Cunoașteți deja legile și calea. 

39 Dă-i inimii tale libertatea de a începe să simtă durerea celorlalți. Să nu fie preocupat și preocupat 

să simtă doar ceea ce vă privește. Nu mai fiți indiferenți la încercările prin care trece omenirea. 

40 Când va fi iubirea ta atât de mare încât să poată cuprinde pe mulți alții pentru a-i iubi așa cum îi 

iubești tu pe cei care au sângele tău în ei și sunt carne din carnea ta? Dacă ai ști că ești mai mult suflet 

decât trup, mulți nu ar crede. Dar eu vă spun: voi sunteți frați și surori mai mult în suflet decât în trup, căci 

sufletul aparține veșniciei, în timp ce trupul este trecător. 

41 Așadar, gândiți-vă la faptul că familiile de aici, de pe pământ, apar astăzi și se desființează mâine, 

în timp ce familia spirituală există pentru totdeauna. 

42 Astăzi nu sunteți încă capabili să simțiți sau să trăiți aceste învățături. Dar trebuie să vă oferiți 

treptat inima în împlinirea destinului etern de a vă iubi unii pe alții. 

43 Pe măsură ce pașii voștri pe calea fraternității spirituale încep să devină mai siguri, buzele voastre 

vor începe să rostească învățături încă necunoscute vouă înșivă și revelații profunde. 

44 Celor care îmi sunt credincioși, celor puternici, celor care se pregătesc cu adevărat - lor le voi 

încredința acest mesaj, acest Cuvânt, pentru ca ei să îl păstreze pur, pentru ca ei să îl apere și să îl ferească 

de orice amestec străin. Căci învățătura mea este de a converti omenirea. Dar dacă îi adăugați alte idei și 

ascundeți adevărul, toată puterea de convingere și toată lumina de pe buzele și din lucrările voastre se vor 

pierde. Vedeți cum mă îngrijesc de voi ca să nu cădeți în ispită. Dar depinde de voi să vă rugați și să faceți 

un efort pentru a nu cădea. 

45 În curând nu veți mai auzi acest cuvânt și, după toate aparențele, veți fi singuri, fără un păstor pe 

calea vieții. Dar vă pregătesc astfel încât, din prima clipă după salutul de rămas bun al acestei manifestări, 

să știți că Spiritul meu vă va fi călăuză, că lumina mea va străluci în spiritul vostru pentru a vă încuraja. 

46 Cu timpul, mulți dintre cei care au depreciat până acum această Lucrare vor deplânge cu mari 

remușcări că nu și-au îndeplinit misiunea și că au irosit timpul prețios. Dar celor care se pocăiesc din 

inimă le voi spune: "Iată lucrarea mea, iată sarcina voastră, ridicați-vă pentru a o îndeplini, căci mai este 

timp". 

47 Vai de cei care, în prostia lor sau în mândria lor, întârzie ziua pocăinței lor! Căci dacă vor semăna 

ciulini în loc de grâu, ce va fi recolta lor? 

48 Citesc pentru voi în cartea viitorului, ca să știți cum trebuie să umblați și să lucrați. 

49 Împărăția mea se apropie de voi. De aceea, v-am trimis Cuvântul Meu pentru a vă pregăti și v-am 

trimis Spiritul lui Ilie pentru a vă uni și purifica. 

50 Eu sunt Calea și în ea veți veni cu toții la Mine. 

51 "Al treilea timp" în care trăiți acum este timpul în care se descoperă marile secrete. 

52 Cercetătorii și teologii vor trebui să-și corecteze cunoștințele, având în vedere adevărul pe care vi-l 

dezvălui în acest moment: Acesta este momentul în care oamenii își vor deschide ochii la lumina 
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înțelepciunii Mele - o lumină pe care am transformat-o într-o învățătură, astfel încât, prin ea, să vă puteți 

înălța spiritual la viața adevărată. 

53 Acum lumea va cunoaște adevărul despre "învierea cărnii", care este reîncarnarea sufletului. 

54 Reîncarnare înseamnă: a se întoarce în lumea materială pentru a se naște din nou ca ființă umană; 

învierea sufletului într-un corp uman pentru a-și continua misiunea. Acesta este adevărul despre "învierea 

cărnii" despre care au vorbit strămoșii voștri, dând interpretări pe cât de întortocheate, pe atât de absurde. 

55 Reîncarnarea este un dar pe care Dumnezeu l-a acordat sufletului tău pentru ca acesta să nu fie 

niciodată limitat la mizeria materiei, la existența sa trecătoare pe pământ, la lipsurile sale naturale, ci 

sufletul - fiind de natură superioară - poate folosi atâtea corpuri de materie câte corpuri are nevoie pentru 

a-și îndeplini marile sale sarcini în lume. 

56 Prin acest dar, sufletul își dovedește nemăsurata superioritate asupra "cărnii", asupra morții și 

asupra tuturor lucrurilor pământești, învingând moartea, trup după trup și supraviețuind tuturor, oricât de 

multe i-ar fi fost încredințate. Ea este învingătoarea timpului, a opozițiilor și a tentațiilor. 

57 Lumina spiritismului dezvăluie acum lumii adevărul, dreptatea, rațiunea și iubirea inerente 

capacității sufletului de reîncarnare. Cu toate acestea, lumea se va încăpățâna la început să combată această 

revelație și îi va da aparența unei doctrine ciudate și false, pentru a insufla neîncredere oamenilor de bună 

credință. 

58 Inutile și zadarnice vor fi eforturile depuse de confesiuni pentru a-și menține credincioșii pe urmele 

bine rodate ale vechilor credințe și ale sistemelor de credință învechite. Căci nimeni nu va putea opri 

lumina divină care pătrunde până în adâncul gândirii umane și trezește sufletul pentru o epocă de revelații, 

inspirații divine, iluminarea îndoielilor și a misterelor, eliberarea spirituală. 

59 Nimeni nu va putea nici să oprească valul care va forma omenirea în momentul în care aceasta va 

izbucni în dorința de a-și regăsi libertatea de gândire, de spirit și de credință. 

60 Să nu creadă cineva că răpesc din diferitele comunități religioase discipolii, credincioșii sau adepții 

lor - nu. Dar a sosit ceasul să înceapă o nouă eră, să scoată la lumină lecții uitate, să elimine obiceiurile, 

doctrinele și tradițiile inutile, să curețe și să dezbrace sufletele de tot ceea ce este fals, să le dea adevărata 

pâine a Duhului, care a fost întotdeauna înlocuită de rit. 

61 Prin această lumină, oamenii se vor uni, națiunile se vor împăca, dușmanii se vor ierta unii pe alții 

și, prin ea, veți înțelege esența învățăturii care vă instruiește de aproape 2000 de ani în cuvinte și lucrări. 

62 Nu vi se pare puțin probabil ca omenirea din această epocă să înțeleagă spiritualul? Atunci lasă-te 

purtat de istoria omenirii, sprijinit de intuiție și de ceea ce-ți dezvăluie spiritul tău, ca să știi că a existat o 

epocă în care - după ce popoarele pământului au căzut într-un abis de ură, vicii, ignoranță, superstiție și 

fanatism - s-au ridicat din ele oameni inspirați de Hristos și plini de credință și iubire, care s-au răspândit 

ca un curent de lumină și speranță de neoprit peste națiuni și țări. 

63 Hristos a fost pe buzele ucenicilor și martirilor care au trăit pentru a semăna și răspândi sămânța 

divină a iubirii. Hristos S-a revelat lumii prin slujitorii Săi și a trăit în fiecare inimă a celor care L-au iubit 

în patima Sa divină. 

64 Scurtă a fost vremea când acea pace și armonie a dat roade în popoarele și națiunile pământului, 

pentru că buruienile ingratitudinii și ale neființei au acoperit din nou câmpurile. Dar în zilele 

spiritualizării, ale armoniei, înțelegerii și fraternității - câtă pace, inspirație și lumină existau între oameni! 

Când această armonie și această spiritualizare vor deveni esența vieții voastre, vă puteți imagina în ce 

măsură înțelepciunea mea nedeslușită se va revărsa asupra minților oamenilor? 

65 Nu vă îndoiți de ceea ce promite Noua Eră. Căci dacă credința voastră nu ar fi adevărată, nu ați fi 

vrednici să trăiți împlinirea Cuvântului meu. 

66 Lasă-ți sufletul să se apropie de Mine, căci Eu îi voi da ceea ce are nevoie. 

67 Primește instrucțiunea divină și ascultă-mă neobosit, apoi vei experimenta în scurt timp cum te vei 

dezvolta considerabil în cunoașterea spirituală. 

68 Nu lăsați să se piardă acest timp de har, amintiți-vă că a trebuit să suferiți mult pentru a putea 

ajunge pe această cale și pentru a cunoaște revelația mea. 

69 Acum culegi un fruct dulce după atâta amărăciune. Nu o irosiți, pentru că mâine va trebui să o 

duceți celor care tânjesc după pace și adevăr. 
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70 Dacă durerea te-a spălat, păstrează puritatea sufletului și a inimii. Vreau să vă arătați în fața 

omenirii ca un popor reînnoit. Apoi veți servi ca o carte deschisă pentru alte persoane care se purifică în 

prezent prin durerea lor pentru a deveni demne de a primi mesajul meu. 

71 Toate aceste popoare și națiuni care au golit până la fund paharul suferinței sunt chemate să 

cunoască în curând noua mea manifestare care va pune miere și balsam pe atâta durere. 

72 Deja Cuvântul Meu dat în Era a doua a ajuns până la granițele pământului. Dar să știi sau să-ți 

amintești că acesta a fost semnul pe care ți l-am dat că întoarcerea mea va fi simțită de toți oamenii. 

73 Lăsați-i pe voi, cei cărora le este disponibil Cuvântul Meu, să faceți apelul către semenii voștri. 

Spuneți-le că nu am venit să le judec fărădelegile, nici să mă uit la defectele lor, ci că nevoia lor a fost cea 

care M-a făcut să-i caut și că am cu Mine un dar de iubire pentru fiecare dintre ei. 

74 Aduceți darul iubirii în inimi. Acest lucru vă va fi de folos atunci când veți duce învățăturile mele 

pe tărâmuri necunoscute. 

75 Nu descoperiți în miezul cuvintelor mele dorința divină ca voi să deveniți un popor curat în 

gândire, cult, fapte și muncă? 

76 Vă inspir să dobândiți merite, dar nu ar trebui să fiți mișcați de dorința egoistă de a vă salva pe voi 

înșivă, ci ar trebui să vă faceți faptele cu gândul la semenii voștri, cu gândul la generațiile viitoare, a căror 

bucurie va fi foarte mare atunci când vor găsi calea pavată de "primul". Atunci fericirea ta va fi 

nemărginită, pentru că bucuria și pacea fraților și surorilor tale vor ajunge și în sufletul tău. 

Cât de diferit este cu cei care își caută doar propria mântuire și binecuvântare; pentru că atunci când 

ajung la locul pe care l-au obținut prin faptele lor, nu pot avea nici o clipă de pace sau bucurie când se 

gândesc la cei pe care i-au lăsat în urmă, purtând povara grea a suferințelor lor. 

77 Adevărat vă spun că adevărații discipoli ai acestei doctrine vor fi drepți și puri în faptele lor, ca și 

spiritul lor, care este lumina Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 291  
1 Oameni: În ziua plecării mele, veți simți un gol în jurul vostru. Vă veți simți slabi pentru că v-ați 

obișnuit cu acest cuvânt în care ați găsit multă vreme încurajare, mângâiere, balsam și cunoaștere. Vă va 

lipsi această manifestare care v-a dat atât de mult curaj în lupta cu viața. 

2 Dar vă spun cu adevărat că, dacă ați avea deja o înțelegere mai bună, ați aștepta cu bucurie acea zi, 

știind că Spiritul meu nu se va despărți de voi și că inspirația mea nu va lipsi de la voi nicio clipă. 

3 Dă-ți seama de ce ți-am spus atât de des să nu te obișnuiești cu Cuvântul Meu, să nu Mă asculți din 

obișnuință. Căci cei care s-au comportat astfel vor rata acest Cuvânt cu mare durere în inimă. 

4 A mai rămas încă puțin timp pentru ca voi să înțelegeți multe învățături, să vă înlăturați îndoielile, 

să vă întăriți hotărârile, să reflectați și să dobândiți cunoașterea fundamentelor ferme ale ceea ce Legea 

mea vă acordă. 

5 Amintiți-vă că v-am învățat să respingeți tot ceea ce este o practică religioasă impusă și care este 

doar un obicei. Nu uitați că am simplificat pentru voi practicile religioase, formele de cult și credințele și 

am permis conștiinței voastre să fie cârma care să vă conducă mica voastră corabie a vieții. 

6 Ți-am dat principii clar definite, astfel încât să nu încerci învățături nesigure, chiar dacă ți se pare 

că sunt permise și bune. 

7 Cel care își pune toată încrederea în cuvântul meu nu se va poticni, nu va da greș și în curând va 

culege roade bune. 

8 Legea iubirii, căreia i se datorează caritatea, înțelegerea și iertarea față de semenii tăi, este 

fundamentul pe care ți l-am inspirat pentru misiunea ta spirituală. 

9 Pentru a-mi cunoaște adevărul nu este nevoie de erudiție umană, nici de cunoștințele oamenilor 

cuprinse în cărțile lor. Spiritul are darul și capacitatea de a ghici adevărul. 

10 Deoarece Cuvântul meu este ușor de înțeles și principiile învățăturii mele sunt exprimate perfect 

clar, nu trebuie să vă temeți că dificultăți neprevăzute vă vor împiedica să mergeți ferm pe calea voastră. 

11 V-am citit în inimile voastre și am constatat că doriți să rămâneți credincioși acestei instrucțiuni pe 

care v-am adus-o. Privește și roagă-te, ascultă și gândește-te cu atenție, pentru ca intențiile tale bune să nu 

fie zădărnicite de vreo slăbiciune a ta în momentul încercării. Amintiți-vă că mulțimile care l-au urmat pe 

Isus în a doua epocă și care păreau să-l fi înțeles, l-au lăsat singur pe Maestrul lor în momentele de 

sacrificiu, în ceasul decisiv. Chiar și apostolii care Îl urmăriseră atât de îndeaproape au simțit că puterea și 

chiar credința lor au slăbit în acel moment. 

12 Motivul este că natura umană este slabă și ai nevoie de încurajarea unui spirit puternic. 

13 Beți, așadar, din vinul cuvântului meu, ca să vă întăriți, iar apoi, când vine încercarea, dovediți că 

sunteți ucenici care au fost întăriți în rugăciune și în luptă, în reflecție și în practică. 

14 Nu căutați să glorificați lucrarea mea prin mijloace ostentative sau prin manifestări publice, căci 

triumful vostru s-ar prăbuși cu ușurință pentru că nu l-ați construit pe baze solide. 

15 Nu-i impresionați pe semenii voștri cu mărturii de vindecări miraculoase sau cu miracole aparente, 

pentru că nu veți reuși decât să vă infectați reciproc cu fanatism. Cei care întruchipează cu adevărat 

adevărul, care știu cum să ofere o închinare sinceră lui Dumnezeu, care semăn și răspândesc cu adevărat 

sămânța iubirii, sunt atât de simpli, atât de modești și de umili, încât trăiesc nerecunoscuți printre ceilalți. 

Ei se roagă, și nimeni nu știe asta. Ei vindecă un bolnav și puțini sau nimeni nu-i vede. Ei plâng de dragul 

aproapelui, dar lacrimile lor sunt invizibile pentru că, în loc să curgă spre exterior, ele se ridică spre Tatăl. 

16 Nu vă faceți griji, oameni buni, nu vă spun că tot ceea ce faceți este imperfect. Eu nu fac decât să 

corectez tot ceea ce este greșit, dar accept tot ceea ce Îmi oferiți de bine. 

17 Aici, prin Cuvântul meu, ascultați cu atenție învățăturile, ca să puteți învăța. Dar fii atent la vocea 

conștiinței tale în acțiunile vieții tale, pentru că ea îți va spune dacă acționezi bine sau rău, dacă ți-ai 

îndeplinit misiunea sau nu. Dacă atunci îți vei simți inima plângând din cauza suferinței semenilor tăi; 

dacă vei împărți cu cei în nevoie beneficiile pe care le primești de la Dumnezeu; dacă vei înțelege mizeria 

umană și vei face un efort pentru a o ușura fără să aștepți o recompensă - atunci vei fi îndreptățit în fața 

Mea și vei putea simți pacea pe care ți-o aduce conștiința. 
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18 Discipolul: Ce trebuie să facă duhovnicul pentru ca învățătura pe care o practică să ajute la biruință 

în aceste vremuri de tragedii, războaie și durere? Uniți-vă cu ceilalți și uniți-vă cu mine, astfel încât 

puterea și lumina voastră să se facă simțite în lume. 

19 Priviți umanitatea: indiferentă la progresul spiritual - nu numai în sfera materială, ci și în cadrul 

comunităților religioase, unde tradiția și obiceiul au devenit lege. 

20 Vedeți cum, chiar și în aceste vremuri ale științei și progresului uman, omul încă ucide oameni, 

cum popoarele își rup legăturile de fraternitate sau de prietenie cu alte popoare, cum viziunile despre lume 

ale unora intră în conflict și se ciocnesc cu cele ale altora. 

21 Aceste câmpuri, aparent sterile pentru Divinitate, sunt totuși potrivite pentru însămânțarea 

spirituală. Porniți la drum și veți experimenta la fiecare pas dorința de lumină, mizerie, ignoranță, durere în 

toate formele ei. Lasă-ți gândurile să ajungă acolo, trimite-le pline de urări de bine, idei pline de lumină și 

inspirații spirituale. Lasă-ți cuvântul tău sincer, sincer, să se facă auzit, pătruns de lumină, de mângâiere, 

de balsam. Atunci veți experimenta că umanitatea este un teren potrivit pentru munca spiritului vostru. 

22 Lucrați neobosit la călătoria vieții voastre și vă asigur că pacea pe care o experimentați în timpul 

ei, prin misiunea îndeplinită, va fi și mai mare atunci când sufletul vostru va merge în lumea de dincolo. 

Dar, pentru moment, nu vă gândiți la recompense. 

23 Cât de nefericit este omul care încă mai crede că sufletul este destinat să primească o recompensă 

sau o pedeapsă veșnică din cauza scurtei sale evoluții pământești în corpul uman! 

24 Cuvântul Meu va fi farul de lumină în acest moment, aducând lumină în întunericul umanității. 

Veți vedea acum cum această lume de astăzi - materialistă, ostilă și egoistă - va fi transformată, pentru că 

învățătura mea, uneori firavă ca o furtună, alteori blândă ca o briză, va mătura nedreptatea și va da viață 

semințelor bune, astfel încât oamenii să își poată construi viitorul pe temelii de iubire și armonie. 

25 Când oamenii vor ajunge să gândească universal în iubire, fiecare va căuta să se perfecționeze, să 

facă mai multă dreptate față de ceilalți și să slujească. Toată teama de pedeapsă va fi de prisos, omul se va 

supune legilor nu din frică, ci din convingere. Numai atunci omenirea se va fi dezvoltat spiritual și 

inteligent. 

26 Până acum, aroganța omului l-a făcut să nu țină cont de partea spirituală, iar lipsa acestei 

cunoașteri l-a împiedicat să fie perfect. 

27 Atâta timp cât omul nu învață să-și păstreze în armonie puterile fizice și mentale, nu va putea găsi 

echilibrul care ar trebui să existe în viața sa. 

28 Cuvântul Meu a fost cu voi, oameni buni. Înțelegeți, dar dacă aveți îndoieli, rugați-vă, meditați, 

cereți lumina Mea și veți primi clarificarea a ceea ce doriți să știți. 

29 Bine ați venit, călători, care ați știut să perseverați în credință, iată răsplata pentru încrederea 

voastră neclintită: este cuvântul meu pe care l-ați așteptat atât de mult. Beți din ea acum până când vă veți 

sătura. 

30 Primiți-i pe cei care cred în cuvântul Maestrului, pentru că ei vor experimenta realizarea 

promisiunii mele. 

31 Acum ați primit ceea ce ați cerut atât de mult timp. Mâine, când veți sta în fața marii mulțimi, veți 

ști cu adevărat motivul chemării mele. 

Doar Eu știu că sunt mulți care trăiesc în așteptarea Veștii Bune și nu vreau ca ei să moară fără să fi 

auzit mai întâi Cuvântul Meu pe buzele martorilor Mei. Și ei sunt flămânzi și însetați, ca și voi; dar așa 

cum Mie Mi-a fost milă de nevoile voastre, așa și vouă vă va fi milă de ei. 

32 Lumea așteaptă ca vocea mea să o cheme; inima omului, deși moartă la credință, așteaptă ca vocea 

lui Hristos să se apropie de ea și să spună: "Scoală-te și umblă". 

33 "Morții", "orbii", bolnavii și paria formează un popor foarte numeros. Voi veni la ei, căci cei care 

suferă mental sau fizic sunt cei mai receptivi la prezența mea. Cei mari ai lumii - cei care au putere, 

bogăție și glorie lumească - nu cred că au nevoie de Mine și nu Mă așteaptă: ce le-ar putea da Hristos, de 

vreme ce ei spun că au deja totul? Niște bunuri spirituale sau un loc în veșnicie? Asta nu-i interesează! 

34 Acesta este motivul pentru care am căutat aceste mulțimi de săraci și bolnavi trupește și sufletește 

pentru a le face cunoscută învățătura Mea; pentru că ei Mă doreau, Mă căutau. Așa că era firesc ca ei să-mi 

simtă prezența atunci când a venit timpul să mă arate din nou omenirii. 
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35 Când va veni vremea, acest popor imens de bolnavi, săraci, oprimați și paria se va ridica la 

chemarea mea ca cel mai puternic și mai invincibil popor din lume. Nici o putere umană nu-i va reduce la 

tăcere vocea când se ridică și spune: "Domnul se revelează în acest moment. El ne-a trimis mesajul Său 

pentru ca noi să ne pregătim să-L primim din Duh în Duh". Astfel se va face în adevăr, pentru că este 

mesajul de pregătit și învățătura mea pe care o transmit prin purtătorii de voce aleși în acest scop - un 

mesaj care va ajunge la mesagerii mei din diferitele părți ale lumii. 

36 Cuvântul Meu pe buzele martorilor Mei va avea același efect în inimi ca și în acest popor, când l-a 

auzit direct din gura unui purtător de cuvânt. Dar trebuie să vă pregătiți să vorbiți cu sinceritate. În 

rugăciune și în caritate veți putea să vă inspirați pe voi înșivă și, vă spun cu adevărat, "morții" vor învia 

atunci și necredincioșii vor mărturisi că numai ucenicii Duhului Sfânt pot vorbi astfel. 

37 Vă pregătesc, pentru că veți întâlni o umanitate fără pace, fără iubire, fără fraternitate și fără 

armonie. Îi veți transmite mesajul divin pe care v-am pus să-l răspândiți. Atunci veți vedea că miracolul 

reînnoirii pe care l-ați văzut în voi înșivă se va repeta în popoarele și națiunile unde va ajunge și cuvântul 

meu, rupând lanțurile materialismului, ale idolatriei, ale viciului și ale ignoranței. 

38 O mare misiune pe care va trebui să o îndepliniți în această a treia eră, odată ce vă voi lăsa în lume 

ca Maeștri. 

39 Azi ești copilașul care primește Cuvântul meu, mâine vei fi discipolul care studiază învățătura, iar 

mai târziu maestrul sau apostolul care urmează și trăiește învățătura primită. Nu uitați că simplitatea 

cuvântului meu v-a oferit începutul spiritualizării voastre, astfel încât să nu adăugați niciodată lucruri de 

prisos. 

40 Comparați-vă întotdeauna prezentul cu trecutul pentru a putea determina dacă ați progresat sau 

dacă ați rămas în impas. Câte suflete s-au trezit din cauza acestui test și au exclamat: "Doamne, cum este 

posibil să fi dormit atât de mult timp? Cum aș putea să rămân letargic, indiferent, în timp ce Tu vorbești 

printre noi? Cum aș putea să Te refuz, de vreme ce Te port în mine?". 

41 Nimeni nu va putea rezista puterii Cuvântului Meu, pentru că are puterea de a trezi sufletele, de a 

face să simtă și să tremure și cea mai dură și calmă inimă. Nu a trebuit să vă pedepsesc pentru a vă obliga 

să îndepliniți misiunea, nici nu am folosit forța pentru a vă aduce pe această cale, nici măcar nu v-am 

intimidat cu vorbe și amenințări. Vocea mea a fost iubitoare și convingătoare și a trezit în voi credință, 

încredere și ascultare. 

42 În același mod, mâine veți vorbi semenilor voștri, trezind iubirea, nu temerile, căci atunci sămânța 

nu ar fi adevărată. 

43 Lucrarea mea trebuie să ajungă la umanitate curată, pentru ca aceasta să se apuce de împlinirea 

Legii mele și să îmbrățișeze crucea răscumpărării sale. 

44 Am făcut o promisiune oamenilor, întregii omeniri, și o voi respecta, pentru că cuvântul meu este 

cel al unui rege. Voi trimite prin discipolii mei grâul de aur al Cuvântului meu, iar acesta va servi ca 

pregătire pentru oameni, astfel încât aceștia să se bucure în curând de dialogul dintre spirite. Căci, după 

1950, nu Mă voi mai face cunoscut prin organul minții unui purtător de cuvânt, nici aici, nici în alt loc. 

45 Uniți-vă, oameni buni, căci încercările se apropie. Dușmanii Cuvântului meu se vor uni, de 

asemenea, pentru a vă lupta și a vă împrăștia. Dar dacă vă încredeți în puterea rugăciunii și vă întăriți în 

Cuvântul meu, nu veți fi înfrânți. Puterea voastră va fi spirituală, nu se va baza niciodată pe bani sau pe 

puterea pământească. 

46 Folosiți această oportunitate, oameni buni, nu așteptați alte vremuri, pentru că ele nu vor veni 

niciodată să vă aducă ceea ce nu ați știut să folosiți. 

47 Stați la masa mea cu dorința spirituală de a învăța mereu din tot ceea ce vă dezvăluie Maestrul 

vostru. 

48 Acești ultimi ani ai manifestării mele vor fi de neșters pentru toți cei care apreciază ceea ce a curs 

în ei prin Spiritul meu. 

49 Discipolii mei vor vorbi neobosit despre tot ceea ce Maestrul le-a dezvăluit și le-a făcut cunoscut. 

50 Pentru cei care trăiesc într-o rutină zilnică și o zi seamănă cu alta și o lecție seamănă cu alta, gloria 

pe care am păstrat-o pentru ultimele zile ale manifestării mele va trece neobservată. Și nici nu vor percepe 

schimbarea care trebuie să aibă loc din momentul în care Cuvântul Meu se va sfârși. Pentru că ei nu au 
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avut niciodată dorința de a se înălța și nici nu au iubit evoluția, care este progres și perfecțiune pentru 

suflet. 

51 Trebuie să vorbesc astfel pentru ca cei care încă dorm să se trezească. Căci nu vreau ca o parte din 

acest popor să ajungă la mântuire, iar cealaltă să piară. Dorința mea este ca voi toți să vă înălțați la lumină. 

52 Fiecare va fi o carte deschisă pentru semenii săi, iar pe paginile ei se va reflecta ceea ce fiecare 

poartă în suflet. Paginile acestei cărți vor fi operele voastre și, dacă în ființa voastră există spiritualitate, 

iubire și înțelepciune, lumea vă va recunoaște ca fiind inițiatorii unui timp nou, ca vestitori ai unei ere de 

lumină și dezvoltare spirituală. 

Dacă, pe de altă parte, vă închinați lui Dumnezeu doar din tradiție și din exterior, în cartea voastră va 

exista doar fanatism, ignoranță, confuzie și întuneric. Pentru aceștia din urmă ar fi mult mai bine să nu 

vorbesc despre munca mea atâta timp cât lumina nu a răsărit încă în mintea lor. Pentru că sămânța lor, în 

loc să fie benefică, va fi pernicioasă pentru munca altora, chiar dacă au intenții bune. 

53 Ce ați făcut voi cu cuvintele mele, o, popor, de mă simt obligat să vă vorbesc în acest fel în acest 

moment, când proclamarea mea este pe cale să se încheie? 

54 Ați fost adormiți, oameni buni, pentru că ați crezut că această proclamare va dura pentru totdeauna 

și că nu va avea alt scop decât acela de a vă mulțumi prin Cuvântul meu și de a vindeca orice suferind care 

va veni la voi. Astăzi, realitatea v-a trezit: anul 1950 - anul anunțat de mii de ori ca fiind ultimul al 

proclamării mele - este aproape. 

55 Puțini, foarte puțini, sunt cei care "veghează" în așteptarea anului 1950 și se pregătesc pentru testul 

care va fi pentru ei sfârșitul acestei perioade. 

56 Anul acesta nu va fi semnificativ doar pentru acest popor - nu. Dacă pentru voi este încheierea unei 

perioade și nașterea alteia, pentru biserici va fi un an de judecată și introspecție. Pentru știință și pentru 

întreaga omenire, va fi o perioadă de testare. 

57 Când această lucrare se va răspândi și oamenii vor afla că în 1950 am rostit pentru ultima oară 

Cuvântul Meu prin intermediul organului uman de înțelegere, ei vor înțelege că tot ceea ce s-a manifestat 

în viețile voastre în acele zile au fost chemări ale Duhului Sfânt și scântei ale luminii Sale. Chiar și teologii 

vor deveni atunci gânditori. 

58 Vegheați și rugați-vă, voi, mulțimi. Pentru că, deși ora în care vă vorbesc pentru ultima oară este 

deja foarte aproape, mai aveți încă timp să ajungeți la o înțelegere a ceea ce se întâmplă acum și a ceea ce 

trebuie să faceți în viitor, printr-o introspecție sinceră. 

59 Aceasta este o instrucțiune pentru a vă pregăti - o altă instrucțiune pe care v-o dau - pentru ca să nu 

dați greș în ziua de lucru pe care o aveți de făcut. 

60 Fiți binecuvântat, poporul meu. Voi veniți în căutarea Cuvântului meu, care este mângâiere și 

hrană pentru sufletul vostru. Ați învățat să extrageți din ea esența, sensul și să recunoașteți voința mea. 

61 Acest Cuvânt, care a trezit sufletele voastre care au dormit atât de mult timp, este bucuria voastră 

astăzi și a umplut inimile voastre de pace și de iubire. I-a învăluit pe cei care tremurau de frig și i-a umplut 

de speranță pe cei care tânjeau după lumină. Este revelația pe care am păstrat-o în vistieria mea pentru 

poporul Israel și pentru întreaga omenire. 

62 În acest timp, v-am vorbit în același mod în care vorbesc cu îngerii din lumea de dincolo. Nu am 

făcut nici o distincție cu sufletul tău, pentru că el trăiește în valea pământească în care te-am trimis. Sunteți 

cu toții la fel de iubiți de Mine. Sunteți în proces de evoluție, de apropiere de Mine. Căci la capătul 

drumului te aștept, iar pântecul meu divin îți cere prezența. Învățați calea ca să ajungeți la Casa Tatălui, la 

Inima Tatălui, la Spiritul Dumnezeului vostru. 

63 M-am făcut cunoscut vouă pentru că ați crezut întotdeauna în Dumnezeul cel viu, singurul vostru 

Dumnezeu, care nu tace niciodată, care nu se ascunde, dar care întotdeauna vă călăuzește, vă sfătuiește și 

vă inspiră. Această credință te hrănește și te mântuiește. 

Dacă trei dintre copiii mei m-ar căuta în acest fel în mijlocul umanității, aș revărsa deja beneficiile 

mele prin mijlocirea lor. Dar văd că o mare mulțime de oameni Mă ascultă și cred în Mine. 

Poporul lui Israel va fi în curând complet - cei 144.000 pe care i-am marcat vor fi la poalele muntelui, 

în "valea" strălucitoare, în orașul ales. Atunci bucuria mea va fi mare. 

64 Când vă veți pregăti, voi turna în voi toate cunoștințele de care are nevoie omenirea. Vă dau o 

mare autoritate pentru a vorbi despre venirea Mea în cea de-a treia eră. 
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65 Cuvântul Meu v-a făcut să reflectați mult. Ați început un mare studiu și ați descoperit că învățătura 

Mea este infinită, că orizontul pe care vi-l prezintă se lărgește pe zi ce trece și că nu sunteți capabili să o 

înțelegeți în tot adevărul ei. 

Astăzi primiți o învățătură după alta și puteți uita cuvântul meu. Dar va veni vremea când îți vei aminti 

fiecare dintre aceste învățături la momentul potrivit și atunci puterea ta de convingere va fi mare. 

66 În prima eră l-am ales pe cel care trebuia să Mă reprezinte pe pământ: Moise, și prin el Mi-am 

dezvăluit înțelepciunea, puterea și severitatea Mea. M-ați înțeles atât cât v-a permis mica dezvoltare a 

sufletului vostru. Eu am vorbit prin gura patriarhilor și a profeților, iar cuvântul Meu a pătruns în inimi. 

Poporul a primit inspirațiile și poruncile mele. V-am făcut să traversați deșertul pentru a vă da o mare 

lecție, iar voi v-ați dezvoltat sufletele și ați experimentat credința și încrederea în mine. 

67 După lungi peregrinări, după ani de răbdare și experiență, ați intrat pe tărâmurile Canaanului și ați 

văzut promisiunea realizată, pe care Duhul meu o repeta zi după zi. Ați găsit pământul binecuvântat și 

pregătit. A fost o oază de pace pe care v-am dat-o pentru ca voi să credeți și să vă înmulțiți. Apoi, după ce 

ați fost instruiți de emisarii mei, ați mers printre oameni și ați dus mărturia legământului pe care 

Dumnezeu l-a încheiat cu omenirea. 

68 Așa v-am încurajat în toate timpurile prin promisiunile Mele. În această a treia eră v-am spus: vă 

încredințez munca de pace între oameni. O voi realiza prin voi, de îndată ce veți fi pregătiți. Dar nu doar 

generația actuală va participa la ea, ci și copiii voștri și urmașii lor vor continua munca pentru pace. Le 

arăt oamenilor un drum lung pentru îndeplinirea acestei misiuni. 

69 Gândiți-vă la misiunile pe care le-am dat poporului în ansamblu. Adversitățile cu care te confrunți 

pe calea ta sunt mari și, prin urmare, trebuie să fii puternic și puternic pentru a ajunge la scopul destinului 

tău. Trebuie să trăiești în comuniune cu Tatăl, în rugăciune desăvârșită și să respecți legile mele fără să 

cazi vreodată în fanatism sau misticism, pentru că nu mă vei iubi decât în templul inimii tale. 

70 Darul cuvântului lăuntric va fi în toți, și astfel vă veți explica cu ușurință munca mea. Tu vei 

mângâia inimile oamenilor și le vei da pâinea de care au nevoie. Vei vindeca bolile sufletului și ale 

trupului. 

Omul suferă în această perioadă pentru că s-a îndepărtat de îndeplinirea legilor divine, morale și 

naturale și caută ajutor în trunchiul acestei lumi. El nu știe că originea bolii sale se află în sufletul său. El 

nu a vrut să se întoarcă la principiul originar al legilor, al ordinii, al împlinirii spirituale a datoriei și nu s-a 

întors la sursa din care vine tot binele. 

Atâta timp cât nu-și îndreaptă cu smerenie privirea spre Mine și corzile sensibile ale inimii sale rămân 

împietrite, iar credința nu-i este călăuză, oamenii vor continua să cadă pradă greșelii, vor continua să se 

îmbolnăvească și să piară. Dar pe voi, poporul lui Israel, vă las plini de curaj, de pace și de putere de 

vindecare, pentru ca voi să le dăruiți semenilor voștri în numele meu. 

71 Opriți-vă un moment pentru a contempla alergarea frenetică a acestei lumi spre abis. Ce caută 

omenirea? Ce văd eu în aspirațiile lor? Doar durere, disperare și moarte. Vocea conștiinței a amuțit și 

lampa ei s-a stins. Trăiește marea zi a ispășirii sale, iar durerea sa este mare. 

72 Opriți-o, oameni buni, înainte să cadă și mai jos! Luptă cu rugăciunea și cu gândurile tale. Învățați 

prin exemplu, iar când vă vin încercări, dați semne ale credinței și speranței voastre, descoperind în ele 

doar un prilej de purificare a sufletelor voastre. 

Fii simplu în toate acțiunile tale, astfel încât semenii tăi să te poată înțelege, nu-ți complica viața. Fiți 

blânzi ca Isus și simpli ca și copiii și bătrânii, căci aceste virtuți sunt un semn de spiritualitate. 

73 Fiți și voi ca agricultorul care se bucură de sămânța sa, care trăiește în unire cu Dumnezeul său. 

Fermierul se roagă atunci când strălucește lumina unei noi zile, când va împlini o nouă zi de muncă, iar la 

prânz și seara, când soarele apune, își ridică din nou sufletul pentru a mulțumi pentru tot ceea ce i-a 

acordat Domnul său. Pentru el, tot ceea ce primește este glorios și perfect. Soarele, apa, toate elementele îi 

vorbesc despre Dumnezeul său, iar în ele îl iubește, îl caută și îi vede prezența. Fiți și voi la fel, lucrători 

pe câmpul spiritual. 

74 Nu v-am dat pământ arabil material pe care să-l cultivați în acest timp. Mâinile tale nu sunt 

capabile să traseze brazde pentru a semăna semințe materiale în ele. Dar Eu v-am numit semănători ai 

Cuvântului Meu în inimi. Munca voastră zilnică este spirituală, v-am dat tot ce este necesar pentru munca 
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voastră - lumina, iubirea, cuvântul. Iată cum i-am văzut pe unii dintre copiii Mei bucurându-se de propria 

lor însămânțare. 

75 Beneficiile mele nu au trecut neobservate. Întotdeauna au sperat la aceste lucruri de la Mine, iar în 

momentele de încercare au spus: "Domnul mă încearcă ca să-mi vadă credința". Nu ați numit durerea 

"dușman" și nu v-ați obosit de nenumăratele încercări pe care vi le-am trimis. 

76 Iubiți oameni, voi știți că trăiți în Mine și că Eu vă conduc toate acțiunile, că mila Mea vă ridică în 

momentul în care încercarea lasă în inima voastră roade de introspecție și de întărire. Ați ajuns să 

cunoașteți cuvântul meu și legile mele și știți că, pe lângă iubirea și bunătatea mea, există și dreptatea și 

severitatea mea. Când păcătuiești, trebuie să suferi consecințele fărădelegii tale. 

77 Vorbesc zilnic inimilor oamenilor, dar omenirea nu a vrut să înțeleagă limbajul Meu. Israel a 

vorbit cu Mine, dar o mare parte a omenirii trăiește departe de Mine. Practica lor religioasă este 

imperfectă, dar lumina și dreptatea Mea mișcă astăzi inimile, iar ei încep să se trezească și să își 

amintească că există un Dumnezeu deasupra lor care îi privește mereu cu dragoste. 

Omenirea a căzut în haos și oamenii nu reușesc să-și rezolve problemele. Legile lor s-au întors 

împotriva lor, deoarece aceste legi se bazau pe științele imperfecte și pe materialism, pe care le voi 

distruge. În scurt timp, o eră de lumină va străluci pentru spiritul uman. Oamenii Mă vor asculta și vor 

respecta voința Mea. Eu trimit îngerii păzitori să le călăuzească pașii spre Mine. 

78 Am permis lumii spiritelor să intre în contact cu oamenii pentru o perioadă scurtă de timp. Spiritul 

lor, care este la fel de limitat ca și al vostru, s-a manifestat plin de puritate și înălțime. Ei au coborât pentru 

a vă ajuta în marea luptă a Erei a Treia, iar voi i-ați perceput clar. Influența lor benefică a convertit multe 

inimi, iar exemplul lor este adevărat. 

79 Îi binecuvântez pe lucrătorii spirituali - lucrătorii care și-au desfășurat darul și au permis acestor 

ființe spirituale să se facă cunoscute. Pentru că atât una cât și cealaltă au merite în ochii mei. 

Ele se vor face cunoscute până în 1950. După aceea, ei vor fi alături de tine pentru totdeauna, pentru că 

aceasta este misiunea lor dificilă. 

Omul are nevoie de un ghid spiritual. Ghidul divin este mai presus de toate spiritele și sunt Eu. Dar pe 

pământ am pus un înger pentru toți oamenii. Cât de mult au suferit de dragul tău! De câte ori au plâns și ei 

când au contemplat împietrirea inimii umane! Dar ei Mă iubesc și își îndeplinesc cu răbdare sarcina. 

80 Acum este începutul timpului Duhului Sfânt, când ființele spirituale care locuiesc în alte "văi" se 

fac cunoscute vouă - când toate granițele sunt dărâmate și când și voi puteți să vă ridicați la Mine, iar Eu 

vin la voi și Mă fac cunoscut prin intermediul facultății umane de înțelegere și vă vorbesc în limba voastră. 

81 După 1950, nu vă voi mai vorbi în această limbă, ci într-o formă de exprimare mai înaltă, mai 

înaltă, pe care o veți cunoaște treptat - în acea "limbă" în care cuvintele materiale nu mai sunt necesare. 

Voi sunteți oamenii spiritualiști care au primit instrucțiunile Mele în acest timp. De aceea, am nevoie de 

spiritualizare din partea voastră, pentru ca sufletul vostru să se dezvăluie și să nu fie deranjat pe calea sa de 

dezvoltare, nici în rugăciunea sa, nici în acțiunile sale spirituale, ci să fie liber pe calea sa și să poată veni 

la Mine. 

Ți-am vorbit mult despre dialogul spiritual, ți-am spus că vei învăța să-l folosești într-un mod superior, 

iar tu vei ceda acestei dorințe. 

82 Vă las pregătiți ca lumină a națiunilor. Pregătiți-vă, căci Cuvântul Meu din acest timp va fi 

Testamentul, cea mai bună carte care există - chiar mai mult decât în mâinile voastre, în inimile voastre, 

pentru că v-am dezvăluit cunoașterea perfectă. 

83 Așa cum Mi-am dat viața pentru voi în Era a doua și trupul Meu a fost sacrificat ca un miel, tot așa 

Mă voi oferi ca o lumină pentru fiecare suflet în Era a treia. Binecuvântat este ucenicul care se pregătește 

și Mă înțelege, căci inima lui va fi o casă veșnică pentru Mine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 292  
1 Primiți încă o pagină din Cartea Înțelepciunii. Vă însărcinez să transmiteți acest mesaj generațiilor 

viitoare, care, datorită dezvoltării lor spirituale mai mari, vor putea să se cufunde și mai mult în Opera 

mea. Aceste generații vor aduce cu ele sămânța spiritualizării și sarcina lor va fi de a construi un paradis al 

păcii în inimile oamenilor. 

2 Celor din prezent le-am dat mari învățături, dar pentru cei de mâine, viitorii mei discipoli, am 

rezervat revelații și mai mari, pentru că atunci vor fi pregătiți să le primească. 

3 M-ați întrebat adesea ce există dincolo de această lume și dacă acele stele care orbitează în spațiu 

sunt lumi ca a voastră. Răspunsul meu la curiozitatea ta nu a ridicat complet vălul de mister, pentru că văd 

că nu ai încă dezvoltarea necesară pentru a înțelege, nici spiritualitatea absolut necesară pentru a te 

armoniza cu alte lumi. Nu ați recunoscut și nu ați înțeles încă învățăturile pe care vi le oferă planeta pe 

care trăiți și deja vreți să căutați alte lumi. Nu ați reușit să deveniți frați între voi, locuitori ai aceleiași 

lumi, și vreți să descoperiți existența unor ființe pe alte lumi. Deocamdată, vă este suficient să vă amintiți 

că v-am spus în Era a Doua: "În casa Tatălui sunt multe locuințe", și că acum, confirmând aceste cuvinte, 

vă spun că nu sunteți singurii locuitori ai universului și că planeta voastră nu este singura locuită. 

4 Generațiilor de mâine le va fi dat să vadă deschise porțile care le apropie de alte lumi, iar ele îl vor 

admira pe bună dreptate pe Părintele. 

5 Bunătatea și iubirea, din care înfloresc caritatea și pacea, vor fi cheile care vor deschide ușile 

Misterului, prin care oamenii vor face un pas spre armonia universală. 

6 Bunătatea și iubirea aplicate în viața ta, în cultul tău spiritual, în știința și în munca ta îl vor duce 

pe om la adevărata înțelepciune. 

7 Astăzi sunteți încă izolați, limitați, handicapați, pentru că interesul personal v-a făcut să trăiți doar 

pentru "lume", fără să vă străduiți pentru libertatea și înălțarea sufletului. 

8 Ce s-ar întâmpla cu voi, oameni vanitoși - ființe micșorate de materialismul vostru - dacă vi s-ar 

permite să mergeți în alte lumi înainte de a vă fi eliberat de greșelile voastre umane? Care ar fi sămânța pe 

care ați semăna-o? Discordie, ambiție nemăsurată, vanitate. 

9 Adevăr vă spun că, pentru a obține acea cunoaștere după care tânjește fiecare om și acea revelație 

care îi eliberează mintea de întrebările care îl chinuie și îi stârnesc curiozitatea, omul va trebui să se 

purifice foarte mult, să vegheze și să se roage. 

10 Nu doar știința îi va dezvălui secretele mele; este necesar ca această dorință de cunoaștere să fie 

inspirată de iubirea spirituală. 

11 Odată ce viața oamenilor va reflecta spiritualitatea - vă spun eu, nici măcar nu vor trebui să se 

străduiască să exploreze dincolo de lumea lor, pentru că, în același timp, vor fi vizitați de cei care locuiesc 

în case mai înalte. 

12 Vă las acest scurt mesaj, al cărui conținut vrea doar să vă spună: "Vegheați și rugați-vă, ca să nu 

cădeți în ispită". 

13 Deocamdată veți continua să vă puneți întrebări și să vă răspundeți singuri. Este necesar ca puterile 

sufletului să fie cunoscute și dezvăluite tuturor, pentru a recunoaște și înțelege ceea ce Dumnezeu v-a 

destinat. Văd încă prea multă stângăcie în a face ceea ce este bine, în a te ruga, în a te închina Tatălui tău, 

pentru că nu permiți sufletului tău să se exprime și nici să lucreze și îl împiedici să se desfășoare. 

14 Aveți adevărate comori în voi, abilități și talente pe care nici măcar nu le bănuiți, iar din cauza 

ignoranței voastre vărsați lacrimi ca niște oameni nevoiași. Ce știi despre puterea rugăciunii și despre 

puterea gândului? Ce știți despre sensul profund al dialogului dintre spirit și spirit? Nimic, umanitate 

materialistă și cu mintea pământeană! 

15 Înălțați mai întâi sufletul prin desfășurarea darurilor sale și abia apoi străduiți-vă să cunoașteți ceea 

ce există dincolo de lumea și de mintea voastră. 

16 Mintea umană este mică, este limitată. De ce îi încredințați ceea ce numai sufletul spiritual poate 

descoperi și înțelege? 

17 Ah, copii nebuni ai acestui pământ, care nu M-ați vrut ca Stăpân, nici nu M-ați crezut, deși mulți 

dintre voi spuneți că Mă iubiți! Acum veți înțelege în sfârșit adevărul Cuvântului Meu când veți mărturisi 

că Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 
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18 Discipoli, viața trece pe lângă voi ca o lecție de infinită înțelepciune, sufletul vostru crește în 

cunoaștere și, în consecință, atingeți o mai mare înălțime. 

19 Fiți judecători ai propriilor acțiuni, căci vocea conștiinței vă va spune întotdeauna adevărul. Acesta 

vă va face să înțelegeți dacă mergeți prea încet, dacă mergeți prea repede sau dacă stați pe loc. 

20 Cel care se străduiește să se cunoască pe sine și să se judece pe sine trebuie să fie sincer cu sine și 

cu ceilalți. În toate acțiunile sale, el va auzi "vocea" conștiinței sale și pașii săi pe calea vieții vor fi siguri. 

21 Atunci când sufletul spiritului începe să triumfe asupra trupului, el experimentează o foarte mare 

satisfacție și o încredere deplină în el însuși. 

22 Dar Maestrul vă spune că, oricât de multă înțelegere ați avea cu privire la valoarea mai mare sau 

mai mică a faptelor voastre, numai Tatăl, care este judecătorul suprem, poate lua decizia în această 

judecată finală. 

23 Nu vă gândiți - pentru că în momentul în care faceți o faptă bună nu-i cunoașteți valoarea - că nu 

veți ști niciodată cât de bine ați făcut. Vă spun că niciuna din faptele voastre nu va rămâne fără răsplată. 

24 Odată ajunși pe tărâmul spiritual, vă veți da seama cât de des o lucrare mică, aparent de mică 

importanță, a fost începutul unui lanț de fapte bune - un lanț pe care alții l-au făcut din ce în ce mai lung, 

dar care îl va umple pentru totdeauna de satisfacție pe cel care l-a început. 

25 Trebuie să știți toate acestea - voi, cei care semănați în inimi Cuvântul pe care vi l-am adus în acest 

timp. Pentru că de multe ori le vei vorbi semenilor tăi fără să simți efectul pe care l-au produs cuvintele 

tale - fără să știi dacă au rodit sau nu, fără să știi dacă în acele inimi sămânța a murit sau dacă au știut cum 

să o păstreze și să o răspândească. Veți experimenta toate acestea până când veți ajunge la capătul 

drumului. 

Între timp, lucrați, înmulțiți-vă faptele bune printre semenii voștri, pregătiți-le câmpurile pentru ca 

sămânța pe care v-am încredințat-o să se reproducă în faptele lor. 

26 Departe este calea prin care veți ajunge la plinătatea luminii. Nicio ființă nu are un drum mai lung 

decât cel al sufletului, pe care Tatăl, Sculptorul divin, care vă modelează și vă netezește sufletul, îi dă 

forma perfectă. 

27 Vă vorbesc pe larg pentru ca din pachetul de călătorie să nu vă lipsească grâul pe care trebuie să-l 

semănați în îndeplinirea misiunii voastre. 

28 Poporul lui Dumnezeu va apărea din nou printre oameni - nu un popor personificat într-o rasă, ci 

un număr mare, o legiune de ucenici ai Mei, în care nu sângele, rasa sau limba sunt decisive, ci Duhul 

Sfânt. 

29 Acest popor nu se va limita la a preda doctrina mea prin scrieri. Pentru ca cuvintele să aibă viață, 

ele trebuie trăite. Acest popor nu va fi doar diseminator de scrieri și cărți, ci și de exemple și fapte. 

30 Astăzi vă eliberez de tot ceea ce este inutil, de ceea ce este impur și greșit, pentru a vă introduce 

într-o viață simplă și pură, deasupra căreia sufletul vostru se poate înălța, de care el dă mărturie prin 

faptele sale. 

31 Când va veni timpul, voi prezenta poporul Meu umanității și nici Maestrul nu se va rușina de 

ucenicii Săi, nici ucenicii nu-l vor nega pe Maestrul lor. Acest timp va coincide cu războiul viziunilor 

lumii, din care, ca o adiere de pace, ca o rază de lumină, se va ridica spiritismul. 

32 Deja dreptatea Tatălui caută puterea pământească a oamenilor, comorile lor acumulate, pentru a-i 

face să înțeleagă că Cuvântul meu nu va folosi niciodată dominația și bogățiile materiale pentru a conduce 

sau a se răspândi. 

33 Din toată această structură morală și materială a umanității, "nu va rămâne nici o piatră pe alta". 

Căci pentru ca "omul nou" să apară pe acest pământ, este inevitabil ca orice pată să fie ștearsă, orice păcat 

să fie îndepărtat și să rămână doar ceea ce conține sămânța bună. 

34 Strălucirea prezenței mele și a dreptății mele va fi văzută în întreaga lume și, în lumina acestei 

lumini, idolii vor cădea, tradițiile obișnuite vor fi uitate și ritualurile nefolositoare vor fi abandonate. 

35 Un "cântec nou" va izvorî din sufletul tuturor celor care nu M-au putut vedea și totuși M-au văzut 

în cele din urmă, pentru că M-au căutat în ciuda imperfecțiunilor lor; și știți că oricine Mă caută Mă 

găsește întotdeauna. 

36 Cât despre cei care M-au renegat, care M-au evitat, care au ascuns numele Meu, care nu vor să 

recunoască prezența Mea, aceștia sunt cei care vor fi răsplătiți pe 
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Calea este de a le oferi acele încercări care le deschid ochii și le permit să vadă adevărul. 

37 Ce mai contează că unii Mă iubesc sub închipuiri imperfecte, iar alții Mă reneagă, de vreme ce Eu 

știu că toți sunt nevoiași! 

38 Marea bătălie este aproape, pregătiți-vă toate armele. Cu toții veți avea partea voastră în această 

bătălie, cu toții vă veți face partea voastră: conducători, clerici, oameni de știință, bogați, bogați și săraci - 

toată lumea. 

39 Ce a rămas din templul lui Solomon când a venit ceasul judecății? Doar cunoașterea legii scrise în 

conștiințe. Riturile, tradițiile, sacrificiile și ofrandele - toate au dispărut. Sfânta Sfintelor și altarul au fost 

distruse, dar Legea și cuvintele profeților au rămas. Pentru că ei au fost cei care au pregătit omenirea 

pentru o nouă eră și au trebuit să curețe câmpurile pentru ca noua sămânță să încolțească. 

40 Ierusalimul pe care poporul israelit îl credea invulnerabil a fost distrus, la fel ca și templul care era 

mândria lor. Acest lucru s-a întâmplat pentru că am venit să domnesc printre oameni. Dar cum Împărăția 

Mea nu este din această lume, a fost necesar să distrug templul material pentru a construi sanctuarul 

spiritual în inima omului. 

41 Înțelegeți acum de ce apostolii mei de atunci nu au construit nimic în lucruri materiale, ci au 

construit temple de credință, virtute și iubire în inimi, care exprimau cuvântul, spiritul, lucrarea, adevărul. 

Aurul, tămâia, liturghia nu existau la ei. Când își puneau mâinile pe bolnavi, îi gazau. Atunci când vorbeau 

despre învățăturile lui Hristos, ei construiau sanctuare în sufletele mulțimilor. Când vorbeau despre cruce, 

aceasta rămânea ca un semn de foc în suflete. 

42 "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta", vă spun din nou. Templul Duhului Sfânt nu are 

fundații materiale, nu are altare pe pământ. 

43 Când veți vedea în acest timp distrugerea fiecărui cult exterior pe care omenirea l-a creat, veți 

vedea că mulți se vor întreba cu teamă: "De ce a permis Dumnezeu să se întâmple asta?". Își vor pune 

aceeași întrebare pe care și-au pus-o evreii atunci când a avut loc distrugerea orașului lor. Și poporul meu 

va fi cel care va răspunde, care va declara, care va dezvălui oamenilor că o nouă eră a răsărit și că o nouă 

sămânță este pe cale să se răspândească. 

44 Pământul va fi umed și pregătit să primească sămânța semănătorilor mei, și aici este potrivit să vă 

gândiți la responsabilitatea acestor semănători. Ar fi corect ca acest popor, după ce omenirea va fi eliberată 

de fanatism și de închinarea fără sens, să vină cu o nouă idolatrie? Nu, iubiți discipoli și ucenici. Prin 

urmare, există lecții și încercări la fiecare pas al călătoriei tale. 

45 Mare este destinul tău! Cu toate acestea, nu vă lăsați dominați de semnele nefaste, ci mai degrabă 

fiți plini de curaj și speranță la gândul că zilele de amărăciune care se apropie sunt necesare pentru trezirea 

și purificarea oamenilor, fără de care nu ați putea trăi venirea victorioasă a timpului de spiritualizare. 

46 Învățați să vă ridicați deasupra adversităților, nu permiteți ca deznădejdea să pună stăpânire pe 

inima dumneavoastră și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Încurajați spiritul fraților și surorilor 

voastre vorbindu-le despre Mine și arătându-le învățăturile Mele care aprind credința și speranța. 

47 Vedeți cât de abătut trăiesc mulți oameni. Sunt ființe care s-au lăsat învinse în lupta pentru viață. 

Vedeți cât de devreme au îmbătrânit și au încărunțit, cu fețele ofilite și expresiile lor melancolice. Dar dacă 

cei care ar trebui să fie puternici sunt slabi, tinerețea se va ofili, iar copiii vor vedea doar întuneric în 

împrejurimile lor. 

48 Voi, oameni buni, nu vă privați inima de toate acele plăceri sănătoase de care, deși trecătoare, vă 

puteți bucura. Mănâncă-ți pâinea ta umilă în pace și, cu adevărat, îți spun că o vei găsi atunci mai gustoasă 

și mai consistentă. 

49 Luați din cuvintele mele că ceea ce vreau de la voi este încredere, credință, optimism, pace 

sufletească și putere, ca în ciuda greutăților și necazurilor voastre să nu existe amărăciune în inimile 

voastre. Ce bunătate sau încurajare ai avea de oferit celor care au nevoie de ea dacă inima ta ar fi plină de 

suferință, îngrijorare sau nemulțumire? 

50 În încercările voastre ar trebui să dați cel mai bun exemplu de înălțare, credință și umilință. 

51 Cel care reușește să dea vieții sale această spiritualizare simte întotdeauna pace și chiar și atunci 

când doarme, somnul său este calm și odihnitor, pe care sufletul îl folosește pentru a se desprinde de corp 

în direcția dincolo, unde primește acei curenți divini de forță din care se hrănește și la care lasă corpul să 

participe. 
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52 Nimeni nu spune că profețiile mele îți fac viața mai sumbră - dimpotrivă, Cuvântul meu te salvează 

de tristețe. Înțelegeți că v-am pregătit astfel încât să nu vă simțiți fragili în momentele de luptă. 

53 Spiritul tău nu trebuie să devină laș știind că se apropie bătălia și nici nu trebuie să te îndoiești că 

pacea se va întoarce în lumea ta. 

54 V-am spus deja că vă aflați la sfârșitul unei lumi și la începutul alteia. Planeta va fi în continuare 

aceeași, natura va fi aceeași, lumina va fi aceeași, dar modul de viață al umanității va fi diferit, obiectivele, 

luptele și idealurile sale vor fi diferite. Dreptatea și adevărul vor prevala. 

55 Sufletele care se vor încarna în umanitatea acelor zile vor fi atât de angajate în majoritatea lor în 

favoarea binelui, încât atunci când vor apărea oameni înclinați spre rău, vor trebui să se plece, oricât de 

puternici ar fi, în fața luminii adevărului pe care o vor pune în fața lor - cu totul contrar a ceea ce se 

întâmplă în prezent. Pentru că, de vreme ce corupții sunt majoritari, ei au creat din rău o putere care 

sufocă, infectează și îmbrățișează binele. 

56 Lumea voastră va continua să fie o piatră de încercare pentru suflete, o lume a luptei și a reparației. 

Totuși, pământul vostru nu poate să-mi ofere suflete înălțate care, atunci când pleacă de aici, se apropie de 

casele celor drepți. Totuși, această vale a pământului nu poate găzdui marile suflete care trebuie să vină să 

locuiască pe ea. Este o lume a reîncarnării neîncetate, pentru că sufletele, în ascensiunea lor lentă, lasă în 

urmă lucrări începute fără grijă sau datorie, fără plată. 

57 Mâine, acest pământ îmi va oferi frumoase flori spirituale în lucrările locuitorilor săi, iar aceștia 

îmi vor aduce roadele coapte pe care le vor culege după o viață de perseverență în iubirea față de Tatăl și 

față de aproapele lor. 

58 Nu v-ați gândit că mâine copiii voștri vor fi cei care vor locui pe pământ? Și le dorești copiilor tăi 

ceva mai bun decât ceea ce ai realizat tu? "Da, Tată", îmi spune inima ta. De vreme ce porți în tine acest 

gând impregnat de iubire și milă, curăță și netezește-le calea. Vreau ca ei să regăsească urma pașilor tăi și 

să adune umila moștenire pe care le-o lași, care va fi ținută la mare cinste de acele generații. 

59 Nu contează că numele voastre vor fi uitate, semnificative vor fi operele voastre, pentru că ele vor 

rămâne imprimate de neșters pe drumul pe care l-ați pavat. 

60 Cine va putea șterge această urmă, din moment ce justiția mea este cea care o păstrează și o 

protejează? 

61 Vedeți câte secrete vă explică spiritismul, câte revelații frumoase vă oferă. 

62 Sunt razele pe care Cartea celor șapte peceți le trimite asupra sufletelor voastre. Vocea Mielului 

este cea care vorbește și face cunoscut conținutul celei de-a șasea peceți. 

63 Numai Mielul pătrunde în misterele profunde ale lui Dumnezeu pentru a dezvălui această 

înțelepciune copiilor Domnului. 

64 Odată ce voi, discipolii Erei a Treia, veți avea deja o cunoaștere deplină a ceea ce ați primit, veți 

începe imediat să răspândiți vestea bună a acestui mesaj, al cărui conținut este destinat întregii umanități. 

65 Realizați că, în mijlocul unui materialism atât de mare, există și cei care își amintesc promisiunile 

Mele de a reveni, studiază cuvintele profeților și cercetează evenimentele vieții, pentru că vor să știe dacă 

vin curând, dacă sunt prezent sau dacă am fost acolo și am plecat deja. 

66 Vouă, care m-ați experimentat în această manifestare și v-ați bucurat de ea atât de mult timp, vă 

spun: "Aveți milă de oameni, de frații și surorile voastre". 

67 Pregătiți-vă pentru a putea împărtăși Vestea Bună, care va fi primită cu bucurie de mulți. Vă spun 

"de către mulți" și nu "de către toți", pentru că unii ar putea să vă spună că ceea ce a fost revelat de 

Dumnezeu în "Prima Epocă" și ceea ce Hristos a adus oamenilor este suficient pentru ei. Atunci buzele 

voastre, mișcate și inspirate de Mine, vor spune oamenilor necredincioși că este necesar să cunoască noua 

revelație pentru a cunoaște întregul adevăr acordat oamenilor de Dumnezeu în trecut. 

68 Cum veți putea să vă faceți auziți de semenii voștri fără să vă expuneți la ridicol și la judecăți 

dure? Pregătindu-vă ca adevărați apostoli și purtători ai acestui adevăr și purtând această lumină în inimile 

voastre cu îndemnul de a o da sufletelor oamenilor fără umbră și fără cusur. 

69 Voi nu veți fi răscumpărătorii popoarelor de pe pământ, ci veți coopera cu Maestrul, 

Răscumpărătorul și Salvatorul acestei lumi și al tuturor lumilor, al vostru și al tuturor sufletelor. 

70 Vreau să mă bucur de Lucrarea Mea, vreau să mă simt iubit și înțeles de toți cei cărora Tatăl le-a 

dat o scânteie din propriul Său Spirit. Vreau ca toți să vină la Mine pentru a le arăta, din împărăția Mea, 
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gloria lucrării divine și pentru ca ei toți să experimenteze, în această contemplare, fericirea supremă de a fi 

parcurs tot drumul care duce la Domnul. 

71 Lucrarea mea este veșnică, împlinirea cuvântului meu printre voi nu va însemna un sfârșit, ci mai 

degrabă începutul luptei voastre. 

72 Buzele purtătorilor de voce nu vor mai transmite vocea mea, dar inspirația mea va aduce lumină în 

mințile lor pentru a-i ajuta să înțeleagă cuvântul care a ieșit din gurile lor, pentru ca ei să știe cum să-l 

interpreteze mulțimilor. 

73 Scopul manifestării Spiritului Meu prin intermediul acestor minți a fost tocmai ca prin aceste 

învățături să învățați să Mă căutați mai târziu, din spirit în spirit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 293  
1 Iubirea mea vă luminează ca un soare infinit și vă învăluie pe toți. 

2 Iată-Mă aici, revărsând în mintea ta gândurile Mele devenite Cuvânt, care este plăcut inimii, foarte 

plăcut sufletului duhovnicesc și care nu lasă amărăciune în gură. 

3 Asemenea albinelor care fac un fagure și îl umplu picătură cu picătură de miere, la fel și acei 

copilași prin care Mă fac cunoscut și dau Cuvântul Meu, umplu cu esența care iese de pe buzele lor, 

picătură cu picătură, inimile unui popor dornic de iubire spirituală. 

4 Deocamdată, numărul poporului Meu este mic, dar Eu vă dau instrucțiunile Mele ca și cum ar fi 

vorba de mase mari de oameni. Iubirea mea nu putea fi oprită de acest număr mic, pentru că în Maestru nu 

există și nici nu pot exista prejudecăți, deoarece acestea sunt specifice oamenilor egoiști. 

5 Bine ați venit la lumina Mântuitorului, voi, oameni chinuiți de încercări și lupte, de îndoieli și 

incertitudini, de necazuri și dureri. 

6 Aveți nevoie de un medicament pentru suflet, iar eu vin la voi așa cum am venit în acea a doua eră 

- ca un medic pentru bolile trupului și ale sufletului. 

7 Când veniți aici chinuiți de probleme grave, deprimați de sărăcie sau speriați de suferințele 

încercărilor, căutați în Cuvântul Meu o expresie pentru durerea voastră - un cuvânt care să indice că 

privirea Mea v-a descoperit și că vă aud vocile. Atunci vă ating inima și vă dovedesc că nimic nu este 

ascuns de Mine. Îmi revărs pacea asupra voastră, vă ofer rafinatul ospăț al învățăturilor mele și vă trimit 

din nou întăriți pe calea vieții, a luptei, a reparației. 

8 În învățătura mea învățați că în încercările voastre contribuiți cu mica voastră parte de credință, de 

nădejde, de răbdare și de stăruință, și că restul este făcut de dragostea Tatălui vostru. 

9 Cine se încrede în mine nu va putea deznădăjdui și cât de dulce este răsplata celui care a știut să se 

încreadă în iubirea și îndurarea Domnului său. 

10 Eu sunt Cel care se apropie de inima ta atunci când plângi. Eu sunt Hristos, iar Hristos înseamnă 

iubire. 

11 De aceea, vă vindec și vă încurajez, oameni iubiți. Pentru că vor veni vremuri când îi voi alege pe 

ai Mei dintre cei mai pregătiți și mai fervenți, dintre cei mai avansați în înțelegerea Cuvântului Meu, și ei 

vor fi primii Mei mesageri, primii Mei martori și, de asemenea, primii care vor fi în comuniune cu Tatăl 

lor de la duh la duh. 

12 Să nu credeți, totuși, că Îmi face plăcere să-i aleg pe unii și să-i resping pe alții - nu este niciodată 

așa, discipoli. Dar eu mă voi folosi de voi în funcție de gradul de echipare pe care îl veți atinge treptat și de 

care aveți nevoie pentru a mă putea sluji. 

13 Așa cum astăzi, cei care au reușit să se pregătească au ajuns la manifestarea spirituală prin 

intermediul facultății umane a intelectului, tot așa vor veni vremuri în care vocea mea va ajunge la sufletul 

vostru ca o armonie cerească și vă va uimi și admira intelectul prin înțelepciunea revelațiilor mele și prin 

inspirațiile luminoase pe care vi le trimite Spiritul meu. 

14 Acest moment va veni, nu vă îndoiți, dar eu nu-l fixez. Multe depind de voi, de zelul și dragostea 

voastră, pentru ca acest timp să nu mai fie un lucru din viitor, ci să devină prezent. 

15 Dar nu vă gândiți prea puțin la ceea ce vă ofer în prezent prin intermediul minților umile ale 

purtătorilor vocii voastre frățești. Căci învățăturile mele vă formează pentru ca sufletul vostru să se 

dezvolte și să aștepte dialogul de la spirit la spirit. Oh, dacă ați putea căuta înțelesul secret al fiecărui 

cuvânt al Maestrului, câte revelații uimitoare ați găsi! Câtă lumină v-ar fi dată pentru a o aplica în viața 

voastră! 

16 Vouă, discipoli ai acestei Lucrări și martori ai acestui Cuvânt, Maestrul vostru vă spune că, dacă 

nu înțelegeți și nu urmați această lecție pe care v-am dezvăluit-o prin intermediul minții umane, nu veți 

putea progresa spre noua instrucție promisă spiritului vostru și care va avea loc direct între Maestru și 

discipol - în interior, fără a fi nevoie de mijloace sau forme exterioare. 

17 Nu sunteți încă la nivelul de instruire pe care vi-l ofer în prezent - și totuși vreți deja să posedați 

acest dar al harului? 
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18 Dacă ați fi atins gradul de progres pe care îl cere Cuvântul meu, ați lucra în lumina sufletului 

vostru spiritual și ați face ca influența voastră salutară să fie simțită de ceilalți. Dar nu este așa și, prin 

urmare, spre marele tău regret, lecțiile se repetă. 

19 Trei manifestări diferite ale unui singur Spirit Divin au fost revelațiile pe care omul le-a primit de 

la Dumnezeu de-a lungul timpului, împărțite în trei epoci. De multe ori și în multe feluri v-am explicat 

ceea ce voi numiți în mod eronat "Preasfânta Treime" și ceea ce voi nu ați putut explica pentru că nu ați 

înțeles. 

20 V-am explicat că ceea ce numiți Tatăl este puterea absolută a lui Dumnezeu, Creatorul Universal, 

singurul Necreat; că cel pe care îl numiți Fiul este Hristos, adică revelația iubirii perfecte a Tatălui pentru 

creaturile sale; și că ceea ce numiți Duhul Sfânt este înțelepciunea pe care Dumnezeu v-o trimite ca lumină 

în acest moment, când spiritul vostru este capabil să înțeleagă mai bine revelațiile mele. 

21 Această lumină a Duhului Sfânt, această înțelepciune a lui Dumnezeu, va domni în curând în 

această a treia epocă pe care o vedeți venind la viață, luminând mințile unei umanități care are nevoie de 

spiritualitate, însetată de adevăr și flămândă de iubire. 

22 Trei "împărății" am așezat printre oameni, care în curând se vor uni într-unul singur. 

23 Primul a fost cel al puterii și al forței legii, al doilea cel al iubirii, iar al treilea cel al înțelepciunii. 

24 Odată ce omul va trăi în conformitate cu legea, cu învățăturile și revelațiile pe care i le-am adus în 

fiecare "împărăție", va putea spune cu adevărat că împărăția cerurilor a pătruns în inima omului. 

25 Este la fel de adevărat, oameni buni, că un singur Dumnezeu s-a revelat oamenilor, deși sub trei 

aspecte diferite: Dacă veți căuta iubirea în lucrările Tatălui din acel prim veac, o veți găsi; și dacă veți 

căuta lumina înțelepciunii, o veți descoperi la fel de bine, așa cum în lucrările și cuvintele lui Hristos veți 

întâlni nu numai iubire, ci și putere și înțelepciune. Ce ar fi ciudat, atunci, dacă ați descoperi în lucrările 

Duhului Sfânt în acest moment atât putere, lege și tărie, cât și iubire, tandrețe și balsam vindecător? 

26 Acesta este cel mai înalt regat - nu datorită luminii, căci aceasta este mereu aceeași, ci pentru că 

oamenii sunt mai capabili de o viață mai înaltă. 

27 Va fi împărăția luminii care va ilumina mințile și sufletele - o lumină care va transforma 

umanitatea. Strălucirea va fi atât de mare, încât toți cei care M-au negat nu vor mai face acest lucru, iar cei 

care au fost nebuni vor renunța la nebunie, pentru că vor vedea adevărul la lumina zilei și limpede ca 

firmamentul. 

28 Între timp, trebuie să scot din restul oamenilor un popor format din inimi de bunăvoință care, când 

va veni ceasul, Mă vor sluji ca lucrători ai spiritualizării. Aici, în tăcere și în umilință, îi pregătesc și îi 

instruiesc. 

29 Așa cum agricultorul își cultivă pământul, așa cum meșteșugarul se dedică muncii sale, așa cum 

savantul se abandonează contemplațiilor sale și filosoful viselor sale - așa cum toți oamenii se străduiesc 

într-o luptă dureroasă și disperată pentru viață, tot așa voi crea un popor, care sunt inspirați de 

spiritualitate, de pace, de bunătate, de o cunoaștere superioară a vieții, care muncesc și veghează ca un bun 

semănător, care trudesc ca un savant, care au vise ca un filozof, care se luptă pentru adevărata hrană a 

sufletului, așa cum se luptă omenirea pentru pâinea cea de toate zilele. 

30 Adevăratul spiritist va fi cel care unește legile spiritului cu cele ale materiei și face din ele un 

standard de viață virtuos, conștiincios și înalt. 

31 Astăzi, voi sunteți micii mei discipoli care, în meditațiile voastre solitare, vă formați treptat 

sufletele pentru ca mai apoi să vă ajutați semenii să se simtă bine. 

32 Un ucenic al lui Isus este cel care învinge prin Cuvânt, care convinge și mângâie, care înalță și 

trezește, care face din cel învins un învingător al lui însuși și al adversităților. 

33 Un apostol al lui Hristos nu poate purta egoism în inima sa, gândindu-se doar la propriile suferințe 

sau griji. El nu se îngrijește de ai săi, ci se gândește la ceilalți, cu încrederea absolută că nu a neglijat 

nimic, pentru că Tatăl îl ajută imediat pe cel care a lăsat pe ai săi în urmă pentru a se dedica unui copil al 

Domnului care are nevoie de asistență spirituală. Iar cel care s-a uitat pe sine însuși pentru a aduce 

aproapelui un zâmbet de speranță, o mângâiere pentru tristețea sa, un strop de balsam pentru durerea sa, își 

găsește casa luminată la întoarcere de o lumină care este binecuvântare, bucurie și pace. 

34 Odată ce oamenii se vor simți un pic ca frați și surori ai vecinilor lor și un pic ca părinți ai copiilor 

de pe întregul pământ, atunci vor fi făcut un pas ferm în învățătura mea. 
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35 Cât de puțini știu despre marea știință a vieții, a cărei putere și origine se bazează pe iubire. 

36 Oricine învață să fie bun pe baza instrucțiunii divine cuprinse în învățătura mea va trebui să fie ca 

pâinea care este împărțită pe masă pentru a o distribui tuturor celor care se așează la masă pentru a mânca. 

37 Nu puteți pretinde că mergeți pe calea mea de iubire atâta timp cât nu sunteți încă complet plini de 

bunătate și vă neglijați progresul spiritual - atâta timp cât sunteți preocupați de comportamentul celorlalți 

pentru a-l cenzura și condamna. 

38 Fiți siguri că, atâta timp cât nu vă purificați inima și gândirea, veți fi un obstacol pentru ca lumina 

mea să ajungă și să pătrundă în ființa voastră. Căci gândurile, cuvintele și sentimentele rele sunt obstacole 

pentru ca această lumină, care este toată puritatea, să locuiască în sufletul vostru. 

39 Trebuie să cureți platoul pentru ca eu să pot intra în inima ta - dar nu doar pentru o clipă, ci pentru 

totdeauna. Vreau să locuiesc în camera secretă a inimii tale. Dar nu Mă mai chemați doar pentru a fi acolo 

pentru câteva clipe scurte, doar atât timp cât durează pregătirea voastră, pentru a fi apoi aruncați afară 

imediat ce se trezesc pasiunile voastre. 

40 Lumea și ispitele ei sunt puternice, așa că bunele tale intenții trebuie să fie și mai puternice pentru 

ca voința ta să nu slăbească în mijlocul luptelor și încercărilor. 

41 Uneori îmi repet lecțiile pentru că vreau să vă sensibilizez sufletul și să vă cutremur inima. Dacă 

nu aș acționa în acest fel, ați cădea în idei false despre adevărul Cuvântului Meu. Îți amintești cum poporul 

antic al lui Israel vedea în Dumnezeul lor doar dreptate inexorabilă, severitate și asprime și că, de aceea, 

pentru că aveau această idee despre Domnul lor, frica de pedeapsă i-a făcut să se supună legii lui 

Dumnezeu? 

42 Știți deja în ce eroare se aflau, deoarece ați descoperit iubirea infinită a Tatălui pentru omenire. 

43 Voi vedeți deja în Dumnezeu un judecător mai puțin judecător decât Tatăl iubirii perfecte și 

inepuizabile, și vă spun că este bine să vedeți în Dumnezeu pe Tatăl vostru. Totuși, trebuie să vă spun, ca 

să vă țin treaz, că și voi, la fel ca acel popor străvechi, puteți cădea într-o nouă greșeală, iar această 

greșeală poate fi aceea că nu vă străduiți să vă îmbunătățiți din punct de vedere moral și spiritual, sau că 

nu vă îngrijorați că păcătuiți continuu și grav, având încredere că Tatăl este mai presus de orice dragoste și 

vă va ierta. 

44 Cu siguranță, Dumnezeu este iubire și nu există nicio ofensă, oricât de gravă ar fi, pe care să nu o 

ierte. Dar ar trebui să știți foarte bine că din această iubire divină izvorăște o dreptate inexorabilă. Fiți 

conștienți de toate acestea, astfel încât ceea ce ați luat în voi ca și cunoaștere a învățăturii mele să 

corespundă adevărului și să distrugeți toate ideile eronate care ar putea fi prezente în voi. Nu uitați că, deși 

iubirea Tatălui vă iartă, pata - în ciuda iertării - rămâne imprimată în sufletul vostru și că trebuie să o 

spălați prin merite și să faceți astfel dreptate iubirii care v-a iertat. 

45 Ai avut tendința de a închide ochii la faptele tale rele, la păcatele tale, și de a lua povara nedorită și 

de a o lăsa în casa altcuiva. Dar, în cele din urmă, vei înțelege că nimeni nu poate spăla petele mai bine 

decât cel care le-a imprimat în inima sa. 

46 De ce mersul tău este atât de lent, deși este poarta mântuirii și sursa de har care te așteaptă? 

Motivul este că sentimentul de răceală în credința în Dumnezeu, scepticismul lumesc te infectează și 

uneori te simți ca oamenii care nu mai așteaptă nimic de la mila mea. 

47 Oameni care Mă ascultați în această zi - voi, cei care căutați fericirea în viața trecătoare plină de 

plăceri - vă spun cu adevărat că, în cele din urmă, în gurile voastre vor rămâne doar amărăciunea și 

mustrarea conștiinței, atunci când veți experimenta cât de diferit și de contrar iluziilor voastre este 

rezultatul strădaniei voastre. 

48 Vă spun cu adevărat că, pentru a trăi, pentru a lupta, pentru a vă bucura, pentru a suferi și pentru a 

muri, nu veți putea rezista decât sprijinindu-vă pe suflet ca pe un toiag, iar sufletul trebuie să asculte mereu 

vocea conștiinței sale. 

49 Nu veți putea găsi puterea necesară decât în credință. 

50 O, umanitate chinuită, întunecată de durere și amărăciune! Deschideți-vă ochii ca să vedeți venirea 

împărăției luminii, a Spiritului Adevărului, care coboară pentru a trezi sufletele și mințile încă adormite 

până în ziua de azi. 

51 Hristos vă vorbește prin Duhul Sfânt, mediatorul vostru între Dumnezeu și om. Căci Hristos este 

"Cuvântul", este Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul iubirii și al adevărului. Astăzi vă vorbesc într-una din 
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nenumăratele forme în care vă pot dezvălui Cuvântul Meu. Mâine, când această formă de revelație se va 

încheia, Cuvântul Meu va fi scris, și astfel, în scrieri, va merge din provincie în provincie, din casă în casă, 

din inimă în inimă, trezindu-i pe unii, convertindu-i pe alții, mângâindu-i pe alții, deși trebuie să vă spun și 

acest lucru: Unii vor rămâne nereceptivi la mesaj, iar alții chiar vor blasfemia împotriva lui. 

Dar asta nu are nicio importanță, oameni buni. Vor veni vremuri în care masele vor căuta cu nerăbdare 

cuvântul meu prin Scripturi. Chiar și acest popor de aici, când va dori să-și amintească sensul și sunetul 

acelui cuvânt care a fost mană în deșertul vieții lor, va aduna cu dragoste și respect paginile pe care ai scris 

cuvântul meu. 

52 Omul are nevoie de înțelepciune spirituală și eu i-o dau, așa cum am făcut-o în trecut, când, văzând 

omenirea flămândă de iubire, i-am învățat-o. 

53 Pentru Dumnezeu nu există "imposibil": omul a avut nevoie de Dumnezeu și El a venit la om. A 

avut nevoie de o cunoaștere mai înaltă, iar Domnul i-a dezvăluit lecții profunde. A avut nevoie de o 

întărire a credinței sale, iar Tatăl a întărit credința copilului foarte iubit. 

54 Nu ar trebui să vă surprindă faptul că în această A Treia Eră Mă fac cunoscut în forma pe care 

urechile voastre o mărturisesc și pe care inima voastră a simțit-o. 

55 Astăzi nu M-ați văzut întrupat într-o ființă umană, dar prezența lui Hristos este revelată în timpul al 

treilea prin inspirația și capacitatea de a se conecta cu Spiritul Meu, care a fost dată ca sarcină unora dintre 

copiii Mei. 

56 Oamenii au căzut într-o stare de mare confuzie din cauza interpretărilor lor greșite a ceea ce 

Dumnezeu a revelat în vremurile anterioare - din cauza incapacității lor de a intra în ceea ce este pentru ei 

Singura modalitate de a pătrunde în incomprehensibil este din cauza lipsei lor de putere spirituală de a 

vedea lumina eternului dincolo de zidul materialismului lor. 

57 Având în vedere imensa voastră lipsă de lumină - lumină care înseamnă înțelepciune, iubire, 

înălțare - a trebuit să vin. 

58 Pentru a vă oferi această lumină, nu era potrivit ca Eu să Mă pun alături de voi ca ființă umană. 

Căci pentru a vă stimula la spiritualizare, a fost necesar ca Eu să-mi dezvălui prezența într-o formă 

spirituală, invizibilă și totuși tangibilă pentru credința și iubirea voastră. 

59 Venirea Duhului Sfânt în această a treia eră este manifestarea spirituală a lui Dumnezeu, acel 

Iehova puternic și iubitor de dreptate care s-a manifestat în prima eră prin forțele naturii, și a iubitorului 

Iisus, care a fost omul adevărat, din care Tatăl a vorbit la începutul celei de-a doua ere. Astăzi vin din nou 

la omenire, dar vin ca Spirit, pentru că știu că voi sunteți acum capabili să-l înțelegeți și să-l credeți atunci 

când vă vorbește direct cu voi în 

conexiune. 

60 Aceasta este epoca luminii a cărei claritate vă va face să înțelegeți ceea ce credeați că este de 

nepătruns. Voi lăsa în inimile voastre esența lecțiilor din vremurile trecute. Dar fanatismul pe care l-ați 

cultivat în jurul lor va fi distrus de însăși omenirea în momentul în care aceasta își va continua drumul 

evoluției. 

61 Mă adresez aici tuturor, fără a mă opri să vă disting în funcție de comunități religioase sau de 

credințe. Diviziunea spirituală și schismele au creat oamenii, ei sunt cei care se condamnă unii pe alții, se 

luptă între ei și își neagă reciproc adevărul. 

62 Eu îi iubesc pe toți și îi caut pe toți, pentru că văd că toți vă rătăciți. Ce ați făcut din adevăr și din 

lege? Multe religii. Nu vă reproșez acest lucru - dimpotrivă, v-a fost permis pentru că aveați grade diferite 

de înțelegere, progres și spiritualitate. Dar ca o comunitate religioasă să le considere pe celelalte ca fiind 

dușmani și să se amenințe, să se rănească și să se omoare între ele - acest lucru nu a fost niciodată prevăzut 

de învățătura mea. Vă spun că cei care acționează în acest fel nu sunt apărători ai adevărului, ci dușmani ai 

acestuia. 

63 De ce sunteți dușmani între voi, deși nimeni nu este liber de vină? De ce să ne opunem modului în 

care alții vor să atingă perfecțiunea și să se apropie de Tatăl lor? Cine este cel care poate spune că aduce 

adevărul și că este cu Dumnezeu, că se consideră mântuit, și cine este cel care este sortit să piară? 

64 Cât de proști sunteți încă să vă judecați unii pe alții! 

65 Nu ți-e rușine că în plinătatea timpului de lumină săvârșești fărădelegi și deși sufletul tău ar fi 

trebuit să se ridice deja deasupra mizeriei umane. 
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66 Oameni buni, iată vocea Duhului Sfânt, manifestarea spirituală a lui Dumnezeu prin intermediul 

intelectului vostru, care vă descoperă nu o nouă lege sau o nouă doctrină, ci un mod nou, mai avansat, mai 

spiritual și mai desăvârșit de a vă conecta cu Tatăl, de a-L primi și de a vă închina la El. 

67 Dacă Domnul ți-a spus: "Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău, iar pe 

aproapele tău ca pe tine însuți" și dacă Maestrul ți-a predicat doctrina iubirii, această voce spirituală, care 

vine din aceeași sursă, îți spune să te agăți de legea iubirii, pentru că are o putere pe care nici cele mai mari 

armate ale lumii nu o au și că cuceririle lor vor fi sigure și durabile, pentru că tot ceea ce construiești pe 

temelia iubirii va avea viață veșnică. 

68 Umanitatea este în nenorocire, mintea umană este tulburată, inima a devenit îngâmfată din cauza 

abilităților pe care omul le-a obținut pe pământ. Remediul a fost la îndemâna sa în orice moment, dar el l-a 

refuzat. Acest remediu este cunoașterea spirituală. 

69 Vă spun că cei care sunt treziți și conștienți de ceea ce se întâmplă sunt cei potriviți pentru a 

aprinde lampa credinței oamenilor spre Duhul lui Dumnezeu. 

70 Înțelegeți că sufletul vostru trebuie să se desfășoare în funcție de capacitățile, darurile și 

posibilitățile sale, care până astăzi vă sunt aproape complet necunoscute. 

71 Cuvântul Meu nu vă dezvăluie detalii din trecutul vostru sau din viitorul vostru spiritual care nu v-

ar putea duce la o destinație bună. Cu toate acestea, vă învăț să vă îndepliniți sarcina în lumea în care ați 

fost trimiși. 

72 De aceea, disprețuiți toate ideile cu care unii doresc să vă impresioneze vorbind despre trecutul sau 

viitorul vostru în viața sufletului. 

73 Să știți, ucenicilor, că spiritualizarea permite conștiinței să se facă cunoscută cu mai multă 

claritate, iar cine ascultă această voce înțeleaptă nu va fi înșelat. 

74 Familiarizați-vă cu conștiința, este o voce prietenoasă, este lumina prin care Domnul lasă să 

strălucească lumina sa - fie ca Tată, ca Stăpân sau ca Judecător. 

75 Permiteți conștiinței voastre să vă spună, în timpul încercărilor, că nu vă pedepsesc, ci că vă 

purificați, și că atunci când vedeți forțele naturii dezlănțuite care provoacă teroare, nu trebuie să 

blasfemiați spunând că este o pedeapsă de la Dumnezeu, ci că este o încercare pentru a vă purifica. 

76 Numai puritatea sufletului va fi capabilă să-l facă să radieze cu strălucirea hainei sale de lumină. 

77 Străduiți-vă să vă purificați prin exercitarea iubirii între semenii voștri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 294  
1 În aceste vremuri dificile și dureroase pentru oameni, Lucrarea mea va fi ca un far pentru cei 

naufragiați, ca un scut pentru cei slabi, ca un pachet de călătorie plin de alimente pentru cei nevoiași. - Vă 

vorbesc la figurat despre spiritualitate. Căci v-am spus deja că nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu 

cuvântul Meu. 

2 Este necesar să înțelegeți semnificația acestui adevăr. Căci mulți nevoiași, bolnavi la trup și la 

suflet, vă vor trece prin cale. Dar vă spun cu adevărat, nevoia lor fizică nu va fi mai mare decât cea a 

sufletului lor. Căci aceasta va consta în mizerie, foame, goliciune, frig, frică și întuneric. 

3 Cât de pregătiți trebuie să fiți pentru a privi în inimi și a afla ce conțin, ce ascund și de ce au 

nevoie! Eu v-am învățat să hrăniți sufletele, să le vindecați, să le dați lumină și să le arătați calea spre 

evoluția lor ascendentă. 

4 Oricine ascultă acest cuvânt și îl păstrează în inima sa va putea deveni un ghid, doctor și consilier 

al sufletului. În cuvântul său va avea un dar de pace și mângâiere pentru semenii săi care au nevoie de 

lumină. 

5 Pe măsură ce îi vindeci pe bolnavi și îi faci să audă Cuvântul divin, vei fi martor la învierea multor 

suflete atunci când, trezindu-se din somnul lor adânc și zguduiți de vocea ta, vor descoperi comorile și 

darurile pe care le purtau cu ei fără să fie conștienți de asta. Atunci va fi o mare bucurie în inimile lor, 

pentru că vor simți că sunt moștenitorii Tatălui lor. 

6 Multă vreme s-au simțit îndepărtați de Domnul. Dar a fost nevoie doar de un cuvânt din partea 

unui frate, un mesager al Tatălui cel mai iubitor, și întreaga lor ființă a strălucit de iubire și de viață. 

7 Chemarea mea va ajunge la toți, trecând de la o inimă la alta. În același mod, vestea prezenței mele 

spirituale s-a răspândit discret printre voi și s-a transmis mai departe știrea că a treia oară a sosit. 

8 Nu vreau să vă lăudați cu venirea mea și nici nu vreau să folosiți astfel de mijloace, care sunt 

străine de spiritualitate, pentru a răspândi mesajul meu. 

9 Luați exemplu de la apostolii mei care, prin fapte de iubire, prin cuvinte pline de lumină și prin 

scrieri care reflectau adevărul, au adus la toate popoarele pământului mărturia că Hristos, Maestrul divin, a 

fost cu ei. 

10 Oameni slabi, nu vreți să vă străduiți să vă obțineți propria mântuire. Este un sacrificiu ceea ce vă 

cer? Destul de simplă este sarcina pe care am încredințat-o fiecăruia dintre voi. Dar ea îți apare ca o cruce 

a cărei greutate este peste puterile tale. 

11 Dacă vă supun la vreo încercare, disperați și vă răzvrătiți împotriva voinței Mele, chiar dacă este 

ușoară. 

12 Unde este Avraam, de la care am cerut viața fiului său iubit și care era gata să Mă asculte? Unde aș 

putea găsi puterea și credința lui Moise care a traversat deșertul urmat de poporul său? Iar credincioșia 

apostolilor mei de a urma până la moarte urmele lăsate de Maestrul lor - unde aș mai putea-o găsi? 

13 Vedeți, nu vă cer viața copiilor voștri și nici nu vă cer să vă sacrificați sângele în numele meu, și 

totuși misiunea pe care v-am încredințat-o vi se pare dificilă și sunt mulți care o refuză. 

14 V-am arătat doar mijloacele de a face binele, de a fi de folos aproapelui vostru, de a lucra astfel la 

pacea perpetuă a sufletului vostru și de a vă ajuta semenii să urce pe muntele spiritualizării. 

15 Lasă vocea conștiinței tale să vorbească, ascult-o și apoi spune-mi dacă această misiune pe care ți-

am încredințat-o este un jug pentru tine. Cu adevărat vă spun, dacă veți fi capabili să auziți mereu această 

voce interioară, va trebui să vărsați lacrimi de remușcare și să-mi spuneți: Cât de nerecunoscători am fost 

cu Tine și cât de nedrepți cu noi înșine! 

16 După ce ați făcut aceste reflecții și în inima voastră s-au format rezoluții ferme de a vă îndeplini 

misiunea cu blândețe și iubire, veți simți în suflet lumina Tatălui vostru când vă binecuvântează. 

17 Nu vă temeți, oameni buni, căci eu merg înaintea voastră, vă îndrept pașii și vă luminez calea ca un 

far nespus de mare. 

18 Dacă luați această lecție de astăzi ca pe un reproș din partea Maestrului, luați-o ca atare. Dar dacă 

te duci până la fund, acolo vei găsi dreptatea mea, dragostea mea și zelul meu pentru partea pe care ți-am 

încredințat-o în lucrarea mea. 

19 Realizează că acum este cel de-al treilea timp, epoca luminii spirituale. 
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20 Fiți cu bună dispoziție, pentru că veți fi martori la multe evenimente și veți avea harul de a primi 

multe revelații. 

21 Inima ta nu este împietrită, creierul tău nu este închis iubirii mele, sufletul tău nu este adormit. 

Deschideți-vă ochii la lumină și ascuțiți-vă simțurile pentru a putea percepe semnele, chemările și 

manifestările Spiritului meu și ale lumii spirituale care se vor face cunoscute vouă. 

22 Pentru fiecare creatură, ziua eliberării sale spirituale este fixată în acest moment - momentul în 

care încetează pentru totdeauna să mai fie un sclav al lumii, un sclav al ispitelor, un adorator al trupului și 

al plăcerilor sale. 

23 Bijuteriile false vor cădea de pe voi, pentru că sufletul respinge deșertăciunile lumii pentru a se 

îmbrăca cu mantia demnă a spiritualizării. 

24 Pentru câți dintre voi care ați ascultat Cuvântul meu în acea perioadă, ziua eliberării voastre a fost 

exact ziua în care ați auzit pentru prima dată acea voce! Cu câtă dragoste ai imprimat în memorie data 

binecuvântată când ți-ai amintit de minunea învierii tale la credință! 

25 Ferice de cei care au plâns mult, dar au știut să aștepte. Fericiți sunt cei care au păcătuit, dar s-au 

supus de bunăvoie purificării ulterioare, pentru că au simțit venirea cuvântului meu în inima lor. Ei au fost 

capabili să Mă simtă și să Mă recunoască din ziua în care au asistat pentru prima dată la manifestarea Mea, 

de la primul Meu cuvânt. Când am atins cu esența mea corzile inimii lor, care deveniseră sensibile din 

cauza durerii și nenorocirilor vieții, au simțit cum sângele vital divin al Maestrului curge prin întreaga lor 

ființă și, în același timp în care deveneau puternici, mizeria, pata, viciul, suferința, întunericul și petele au 

căzut din sufletul lor, iar după aceea s-a îmbrăcat cu haina proprie sufletului de lumină, care este adevărul. 

26 Veniseră în prezența mea oameni care erau morți pentru viața spirituală. Dar când au plecat, au 

plecat ca oameni convertiți la credință, care au știut în sfârșit care era adevărata cale. Căci credința este 

busola sufletului. 

27 Este un sentiment de fericire de nedescris pentru suflet atunci când se ridică la credință! Dar asta 

nu era tot, pe cei care se întorceau astfel la viață îi așteptau și mai mult. Era fericirea de a ști că vor putea 

învia "morții" de pe căile lor, așa cum învățaseră de la Maestrul lor, și că vor putea arăta direcția fiecărui 

pământean pe care îl vor întâlni, care va rătăci fără un scop fix în viață. 

28 Cine nu a salvat un aproapele, cine nu a redat credința pierdută sau sănătatea unui semen, nu-și 

poate imagina această încântare a sufletului. Cine își poate imagina atunci bucuria de a fi Mântuitorul, 

Consolatorul, Stăpânul și învierea veșnică a fiecărui suflet? Dar nu mi-am rezervat această bucurie doar 

pentru mine, pentru că v-am împărtășit câte ceva din fiecare dintre atributele mele și v-am învățat să 

salvați, să vindecați, să mângâiați și să aduceți la o nouă viață. Căci vreau ca bucuria Mea să fie a tuturor, 

așa cum Împărăția Mea din Ceruri îi așteaptă pe toți. 

29 Oameni buni, dacă simțiți că o putere superioară vă îmbrățișează ființa, înseamnă că îmi simțiți 

prezența chiar acum. V-ați pregătit sufletul și v-ați făcut corpul receptiv. De aceea, în acest moment, 

mișcați de cuvintele mele, vă bucurați de puterea care radiază din Spiritul meu. Gândește-te: Dacă ai avea 

această spiritualizare în toate momentele vieții tale, ai percepe peste tot sentimentul prezenței mele. Atunci 

vei vedea că dreptatea mea se manifestă pe deplin în viața ta. 

30 În prezent, judec popoarele pământului și ating toate sufletele cu lumina mea. Dar numai câțiva 

sunt conștienți de faptul că a venit judecata lor, și chiar mai puțini sunt cei care bănuiesc prezența timpului 

deja anunțat în veacurile trecute. 

31 Tuturor le-am acordat timpul necesar pentru examinarea vieții lor în lumina conștiinței lor, precum 

și pentru pocăință și reînnoire, dacă au ceva de îndreptat sau de reparat. Atât celor care guvernează și 

legiferează, cât și celor care ghidează spiritual omenirea, precum și oamenilor de știință și tuturor celor 

care transmit cunoștințe, le-am acordat timp pentru a se pregăti. Căci toți vor trebui să răspundă la 

întrebările pe care le va pune justiția mea. 

32 Dacă oamenii din ziua de azi nu ar fi atât de duri și de insensibili, ar primi, fără îndoială, mesaje 

din lumea spirituală tot timpul și, ocazional, s-ar vedea înconjurați de mulțimi de ființe care lucrează 

neîncetat pentru trezirea oamenilor și ar constata că nu sunt niciodată singuri. 

33 Unii numesc această lume "invizibilă", alții "din alte lumi". Dar de ce? Pur și simplu pentru că le 

lipsește credința de a "vedea" cele spirituale și pentru că mizeria lor umană îi face să se simtă îndepărtați și 

străini de o lume pe care ar trebui să o simtă în inima lor. 
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34 Trebuia să-i fac pe acești oameni de aici, care se adună în modestia acestor săli de adunare pentru a 

Mă asculta, liberi de bunuri pământești și de deșertăciune, pentru ca ei să fie atrași de ceva care nu este 

tocmai din această lume și care este învățătura Mea. 

35 V-am găsit săraci, plângând pentru bunurile pierdute și, prin urmare, puțin dezamăgiți de farmecul 

fals al gloriilor lumești și puțin mai puțin materializați. Acest lucru vă ajută să simțiți prezența 

spiritualului, precum și să tânjiți după dezvoltarea și îmbunătățirea sufletului vostru. Dacă ai fi fost bogat, 

sănătos și dacă ai fi trăit printre confort, sărbători și plăceri, te-ai fi grăbit să vii aici la chemarea mea? 

36 Dă-ți seama cât de mult mai am de făcut să Mă fac simțit printre oameni, astfel încât monarhii să 

urmeze instrucțiunile Mele. 

37 Nu că aș vrea să vă văd săraci, cu atât mai puțin în nevoie de ceea ce este necesar pentru viață și 

supraviețuire. Dar ființa umană evoluată trebuie să știe că înainte de om vine sufletul, pentru că sufletul 

poate trăi fără corpul pământesc, în timp ce corpul nu poate exista fără suflet. 

38 Vreau ca totul să fie al tău, dar să te folosești conștient de ceea ce ai nevoie; să știi să fii bogat 

sufletește și să posezi mult material, dacă te folosești bine de ele și le dai atât uneia cât și celeilalte 

adevărata valoare și rang. Cum ar putea sufletul unui om nemăsurat de bogat să se prejudicieze pe sine, 

dacă ceea ce posedă este pentru binele aproapelui său? Și cum ar putea fi rănit un om puternic când spiritul 

său știe să se retragă ocazional pentru a se ruga și este în comuniune cu Mine prin rugăciunea sa? 

39 Voi, care auziți aceste revelații, înțelegeți adevărul. Dar sunt mulți care naufragiază în întuneric 

chiar în aceste momente, și pe ei trebuie să-i salvez. În furtuna care se apropie, multe corăbii se vor 

scufunda, și va fi frică, jale și blesteme, disperare și lacrimi. Totuși, vă asigur că nimeni nu va pieri 

spiritual, căci chiar și în cel mai adânc întuneric va străluci întotdeauna o lumină, o stea, o rază, care este 

Spiritul, din care va coborî în inimă o scânteie de credință și de speranță. 

40 Când strigătul de ajutor se va ridica către Mine din adâncul oamenilor, spunându-Mi: "Tatăl meu, 

Mântuitorul nostru, vino la noi, suntem pe calea pierzării", atunci le voi face să simtă prezența Mea, le voi 

dezvălui mila Mea infinită și le voi dovedi încă o dată. 

41 Sunt însetat de credința voastră, de pocăința voastră și de iubirea voastră - o sete pe care nu ați fost 

în stare să o stingeți până astăzi. Căci ori de câte ori Ți-am cerut apa iubirii Tale, Tu Mi-ai oferit paharul 

cu fiere și oțet. 

42 Setea mea este ca voi să vă iubiți unii pe alții. Pentru că ar fi de ajuns să împlinești această poruncă 

și toată durerea, amărăciunea și suferința ta ar înceta imediat. Setea mea nu este o necesitate pentru mine, 

ci pentru voi. 

43 Discipoli, simțiți cum vă iubesc în acest cuvânt. Iubiți-Mă la fel în ea, pentru că Duhul Meu este în 

sensul ei. 

44 Când această învățătură se va răspândi, veți fi întrebați care este scopul acestui mesaj, deoarece 

există deja atât de multe comunități religioase. Atunci le vei dezvălui că acest cuvânt a venit în omenire 

pentru a-i învăța pe oameni dialogul de la spirit la spirit pe care religiile lor nu-l învață, și că acest mesaj 

este lumina divină care vă dezvăluie toate calitățile spirituale pe care le posedați. 

45 Acest popor va aduce Vestea cea Bună a Cuvântului Meu întregii omeniri și, prin intermediul lui, 

oamenii vor realiza că între ei și Împărăția Spirituală nu este decât un pas și că distanța infinită pe care ei o 

cred că există între o lume și cealaltă este doar rezultatul imaginației, ignoranței și practicii lor externe de 

religie. 

46 În trecut, omenirea era pregătită doar pentru momentul în care momentul ar fi fost potrivit pentru 

comunicarea spirituală. Acum este momentul potrivit, când sufletul vostru este împuternicit și, în același 

timp, capabil să se ridice și să se conecteze cu viața superioară. 

47 Proclamarea mea prin intermediul intelectului uman v-a dovedit adevărul a tot ceea ce tocmai v-am 

spus și a servit, de asemenea, ca un stimulent pentru acest popor care m-a ascultat și, în acest fel, l-a ajutat 

să facă primul pas spre dialogul spiritual. 

48 Așa cum v-am învățat mai întâi pentru ca mai târziu să puteți face pași de mai mare perfecțiune pe 

calea Mea, tot așa veți vorbi mai întâi cu Cuvântul Meu și îl veți explica, astfel încât, odată ce Lucrarea 

Mea va fi înțeleasă de semenii voștri, ei vor fi pregătiți și capabili să comunice cu Tatăl lor și cu frații și 

surorile lor spirituale. 
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49 Nu toți purtătorii vocii Mele au fost capabili și dornici să se pregătească pentru a Mă sluji, și 

deseori a trebuit să trimit lumina Mea asupra unor minți impure, ocupate cu lucruri inutile, dacă nu chiar 

păcătoase. Ei, prin fărădelegea lor, au adus dreptatea Mea, căci mințile lor au fost lipsite de orice inspirație 

și buzele lor de orice elocvență pentru a exprima mesajul divin. 

În aceste cazuri, mulțimea de ascultători și-a închis urechile la acele proclamații sărace, dar și-a deschis 

sufletele pentru a simți prezența mea în ele și pentru a primi Esența mea. Oamenii s-au hrănit cu esența pe 

care mila mea le-a trimis-o în acel moment; dar purtătorul de voce a împiedicat un mesaj care nu a ieșit de 

pe buzele sale, obligându-i astfel pe cei prezenți să converseze de la spirit la spirit cu Maestrul lor, deși nu 

erau încă pregătiți să primească inspirația mea sub această formă. 

50 A mai rămas suficient timp pentru ca purtătorii de cuvânt și comunitățile să se pregătească pentru 

ca în ultimul an al manifestării Mele prin intermediul intelectului uman, să vadă Cuvântul Meu atingând 

apogeul prin cele mai înalte și mai luminoase discursuri doctrinare pe care le-ați auzit până atunci. Sunt 

gata să vă răsplătesc acordându-vă această pregătire și dorință, dacă vă pregătiți cu adevărat. Lumina mea 

va veni în fluxuri, inundându-vă sufletul și saturându-l cu putere, înțelepciune și spiritualizare. 

51 Astfel, despărțirea de cuvintele mele trebuie să aibă loc la sfârșitul acestui timp al manifestării 

mele - în cea mai mare pregătire posibilă a sufletului și a intelectului, astfel încât, atunci când nu mă veți 

mai auzi în această formă, să simțiți imensa dorință de a-mi auzi vocea, iar această dorință să vă îndemne 

să mă căutați în Infinit, în Divin. Pentru că prin aceasta veți face un pas hotărât spre închinarea spirituală a 

lui Dumnezeu, spre adevăratul dialog dintre copii și Tatăl. 

52 Odată ce nu veți mai avea în fața ochilor persoanele, obiectele sau figurile de care aveți nevoie ca 

mijloc pentru a Mă putea simți, iar voi veți percepe prezența Mea doar prin rugăciune și veți primi 

inspirația Mea în fiecare clipă a vieții voastre în care tânjiți după Mine, veți exclama cu bucurie în inimile 

voastre: "Stăpâne, cât de aproape ești de noi!". 

53 Voi continua să fiu Maestrul vostru, să fiu Medicul vostru și prin voi Mă voi manifesta în bolnavii 

pe care mi-i aduceți în față. Eu voi fi inspirație în mintea ta și cuvânt pe buzele tale. Vă voi trimite 

protectori spirituali pentru a continua să vă ghideze și să vă protejeze. 

54 Nu vă mulțumiți cu primul lucru pe care îl obțineți, ci îndreptați-vă atenția și efortul spre 

perfecționarea voastră. Pentru că acest nou mod de a Mă căuta va fi, de asemenea, supus unei dezvoltări. 

55 Acum este cel de-al treilea timp, când sufletul vostru poate deja să înceapă să viseze de pe Pământ 

la lumi foarte înalte și la cunoștințe foarte mari. Căci cel care pleacă din această lume și poartă în sufletul 

său cunoașterea a ceea ce va găsi și desfășurarea darurilor sale spirituale, va străbate multe lumi fără să 

locuiască în ele, până când va ajunge la cea în care îi revine prin merit să locuiască. 

El va fi pe deplin conștient de starea sa spirituală, va înțelege cum să își îndeplinească misiunea 

oriunde s-ar afla, va cunoaște limbajul iubirii, al armoniei și al dreptății și va putea comunica cu puritatea 

limbajului spiritual, care este gândul. Cu el nu vor exista obstacole, confuzie sau lacrimi, și va începe să 

experimenteze fericirea supremă de a se apropia de casele care îi aparțin, pentru că sunt ale lui ca 

moștenire eternă. 

56 Pentru ca lucrarea mea să se înrădăcineze în inimile oamenilor ca un sanctuar al credinței și al 

spiritualizării, slujitorii mei vor avea mult de luptat, poporul meu va trebui să treacă prin nenumărate 

încercări. 

57 La început, lumea va respinge această învățătură. Dar nu vă veți pierde inima, pentru că deja vă 

atrag atenția că cel care o va respinge o va face cu inima, dar nu prin sufletul spiritual al omului, deoarece 

sufletul păstrează în el însuși această promisiune a mea. 

58 Te-am văzut emfatic și preocupat de călătoria care te așteaptă, iar eu am venit în inima ta pentru a-

ți da pace, pentru a-ți deschide căi prin Cuvântul meu și pentru a dărâma obstacolele pe care deja începi să 

le creezi prin imaginația ta. 

59 Binecuvântați sunt cei care reflectă, suferă și sunt preocupați de munca mea, pentru că este o 

dovadă că au luat-o în inima lor. Apoi le încurajez sufletul și îl mângâi ca să se simtă din nou plin de 

credință, pace și încredere. 

60 La masa mea de iubire ați mâncat pâinea divină pe care ați câștigat-o prin pregătirea voastră. Dacă 

nu ați obținut mai mult, a fost pentru că pregătirea voastră nu a fost suficientă pentru mai mult. Dacă ați 

obținut mult în această zi, a fost o dovadă că ați știut să vă faceți demni de această răsplată. Vă mai spun 
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că, dacă în acea zi am revărsat lumina mea în fluxuri în alte locuri de adunare, a fost pentru că mulțimea 

ascultătorilor a știut să se pregătească și că, în schimb, acolo unde nu exista această spiritualizare, cuvântul 

meu a răsunat în conștiințele copiilor mei plini de dreptate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 295  
1 Umanitate, ați interpretat greșit sensul vieții pentru că ați dat mai multă importanță materialului 

decât spiritualului. Dacă nu ar fi fost așa, nu ar fi fost necesară revenirea mea printre voi. Dar ascultați 

cum Cuvântul meu vă invită la înălțare și spiritualizare, pentru că văd că oamenii trăiesc indiferenți față de 

realitate. 

2 Învățătura mea are sarcina de a vă face să vă interesați de viața care vă așteaptă și care va fi 

veșnică. Este vorba de a alunga din inima ta teama de a părăsi învelișul uman - teama de moarte. Cuvântul 

Meu vrea să te elibereze de toate erorile tale. 

3 Adevărat vă spun că nu există moarte, pentru că Creatorul este viață, iar lucrările Lui nu pot muri. 

4 Omul este cel care, cu imaginația sa, a creat moartea și care, în plus, a creat iaduri și ceruri în 

funcție de slaba sa înțelegere. Ce concepții corecte ar putea avea despre existența mea, despre dreptatea 

mea și despre adevărul despre viața veșnică? În inimile oamenilor există doar confuzie, iar această 

confuzie face parte din temeliile pe care se sprijină credințele majorității. Ce viitor așteaptă omenirea dacă 

va continua să se abată de la adevărata cale? Doar mizerie, distragere și durere, de care are o pregustare în 

viața de nenorocire pe care o duce pe pământ. 

5 Doctrina Spiritului, Doctrina mea, oameni buni, este raza de lumină care străpunge întunericul în 

care ați căzut. Numai prin ea oamenii vor ajunge să aibă o instruire perfectă și completă a destinului lor 

spiritual și o cunoaștere adevărată a existenței dreptății mele. 

6 Oamenii din ziua de azi nu se pot gândi la Dumnezeu fără să-i dea o formă vizibilă într-un fel sau 

altul. Ei nu pot vorbi despre ispite fără a personifica influența răului într-o Ființă a cărei sarcină este de a 

corupe sufletele, și nici nu se pot gândi la ispășirea celui care a păcătuit fără a imagina pedeapsa focului 

iadului care nu a existat niciodată. 

7 La aceste trei erori care domină mințile oamenilor, vă spun: Dacă credeți că Dumnezeu este Duhul 

Sfânt, nu există niciun motiv pentru a-L căuta în forme materiale, deoarece El este Spirit. Iar acea ființă 

imaginară pe care o numiți Lucifer sau Satana există doar în mintea celor care nu au fost capabili să 

interpreteze spiritual cuvintele, revelațiile și mesajele mele din trecut. 

Adevăr vă spun că în "Valea Spirituală" există mari spirite ale întunericului care sădesc discordie, ură 

și corupție. Există nenumărate spirite a căror influență ajunge la oameni atunci când le transmit gânduri 

rele și îi incită la fapte rele. Dar aceste ființe nu sunt demoni; ele sunt ființe imperfecte, tulburate, confuze, 

întunecate de durere, rea-voință sau răzbunare. Să nu fiți surprinși când vă spun că natura lor este aceeași 

cu cea a sufletului vostru și cu cea a ființelor pe care le numiți îngeri. 

8 De ce nu îi numiți demoni pe oamenii răi care locuiesc pe pământ, de vreme ce și ei vă seduc, de 

vreme ce și ei vă îndeamnă la rău și vă abat de la calea cea adevărată? La fel ca ființele confuze de 

dincolo, și ele sunt suflete imperfecte, dar au ajuns la putere și autoritate pentru că un ideal de măreție a 

pus stăpânire pe ele. 

9 Adevărat vă spun că nu am dușmani nici printre cei ce locuiesc pe pământ, nici printre cei ce sunt 

în lumea spirituală. Nu există nimeni care să Mă urască, să hulească împotriva Mea sau să-și abată vecinii 

de la calea cea bună doar din plăcerea de a Mă jigni. Minte! Cei care îi îndepărtează pe oameni de la 

credință, care șterg numele Meu din inimile semenilor lor și care luptă împotriva spiritualității, nu o fac 

pentru a Mă jigni. Ei o fac pentru că acest lucru este necesar pentru lupta lor pământească pentru putere, 

pentru visele lor de măreție și glorie umană. 

10 Același lucru este valabil și pentru acele ființe de dincolo care nu s-au trezit la lumina care înalță 

pe calea iubirii. Ei au încercat să fie mari prin simpla cunoaștere, iar atunci când își influențează frații și 

surorile și îi abat de la calea cea bună, nu o fac cu intenția de a-mi provoca durere, de a rivaliza cu puterea 

Mea, de a se bucura de victoria răului asupra binelui - nu. Motivul, deși este rău, nu este acela de a Mă 

ofensa. Cum poți să te gândești în toată viața ta că mi se opune un dușman puternic, care îmi răpește mereu 

ceea ce este al meu? 

11 Cum poți crede că am pus în calea oamenilor o ființă infinit mai puternică decât ei, pentru ca ea să-

i seducă fără încetare și care, în cele din urmă, să-i împingă spre ruina eternă? 

12 Cât de rău vă gândiți la Mine și la neprihănirea Mea - voi care pretindeți că Mă cunoașteți și Mă 

iubiți! 
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13 Este adevărat că cei răi îi ispitesc pe cei buni, cei puternici îi maltratează pe cei slabi, cei nedrepți 

își bat joc de cei nevinovați, iar cei necurați îi rănesc pe cei puri. Dar acestea sunt ispite pe care cel care le 

întâlnește le poate respinge pentru că are arme și scut pentru a lupta și a se apăra. Sabia lui este conștiința, 

iar în spatele ei se află morala, credința și rațiunea, pentru a nu fi sedus de influențe rele. 

Dar nu trebuie doar să facă acest lucru, ci și să semene virtute prin faptele sale și să se împotrivească 

cât mai mult posibil răului. Când va vedea că unii semănau corupție, viciu și distrugere, el va porni să 

semene lumină, să salveze pe cel rătăcit și să ridice pe cel căzut. 

14 Este lupta eternă a binelui împotriva răului și a luminii împotriva întunericului - o luptă 

indispensabilă pentru a se ridica și a atinge culmile perfecțiunii. 

15 Pentru mine este la fel de meritoriu când o ființă pătată de urmele celor mai grave fărădelegi, 

inspirată de un ideal înalt, se purifică, ca și atunci când o ființă care a rămas puritatea cu fermitate se luptă 

până la sfârșit să nu se păteze pentru că a iubit lumina de la început. 

16 Cât de departe de adevăr umblă cei care cred că spiritele confuze au o natură diferită de cea a 

spiritelor de lumină! 

17 Tatăl ar fi nedrept dacă acest lucru ar fi adevărat, așa cum nu ar mai fi Atotputernic dacă nu ar avea 

înțelepciunea și dragostea de a-i salva pe cei murdari, necurați, imperfecți, și nu i-ar putea uni cu toți cei 

drepți în aceeași casă. 

18 Discipolul: Când omul are o cunoaștere adevărată a faptelor pe care le-a făcut, nu se lasă orbit de 

vanitate. El știe că, dacă acest sentiment ignobil ar pătrunde în ființa sa, inteligența sa s-ar diminua și nu ar 

mai putea progresa pe calea dezvoltării, ar sta pe loc și s-ar scufunda în letargie. 

19 Vanitatea a ruinat mulți oameni, a distrus multe națiuni înfloritoare și v-a doborât culturile. 

20 Atâta timp cât popoarele au avut ca idealuri unitatea, eficiența și progresul, au cunoscut abundența, 

splendoarea și prosperitatea. Dar când aroganța i-a făcut să se simtă superiori, când idealul lor de 

dezvoltare ascendentă a fost înlocuit de o ambiție insațiabilă de a avea totul pentru ei înșiși, au început pas 

cu pas, fără să-și dea seama și fără să vrea, să distrugă tot ceea ce construiseră și, în cele din urmă, au 

plonjat în abis. 

21 Istoria omenirii este plină de astfel de experiențe. Prin urmare, vă spun că este corect ca în lume să 

apară un popor cu idealuri mărețe, care, deși este mereu conștient de faptele sale bune, nu se laudă cu ele. 

În acest fel, cursul său nu va fi oprit, iar splendoarea pe care a atins-o până acum va fi depășită mâine și va 

crește din nou mai târziu. 

22 Când vă vorbesc în acest fel, încerc să nu vă inspir doar cu obiective materiale: Vreau ca vorbele 

Mele să fie interpretate corect, pentru ca voi să știți cum să le aplicați atât în domeniul spiritual, cât și în 

cel material. 

23 Vanitatea nu-l poate chinui pe om doar în viața materială și, ca dovadă a ceea ce vă spun, luați în 

considerare căderile și eșecurile marilor confesiuni, care sunt roase în temelii de vanitate, de aroganță, de 

falsa lor splendoare. Ori de câte ori au crezut că se află în culmea puterii lor, cineva a venit și i-a scuturat 

din visele lor, le-a arătat erorile, aberațiile lor, abaterile lor de la Lege și Adevăr. 

24 Numai prin cunoașterea și împlinirea reală a legii mele în fața conștiinței, această umanitate se va 

putea ridica la o viață înaltă; căci conștiința, care este lumina mea, este perfectă, este neumbrită, este 

dreaptă, nu devine niciodată deșartă și nu merge pe căi strâmbe. 

25 Spuneți-mi dacă nu este o învățătură spirituală de care oamenii au nevoie pentru a se apropia de 

adevăr. Pentru că această învățătură, de care omenirea are atâta nevoie, este tocmai cea pe care v-am adus-

o eu. 

26 Când acest cuvânt se va răspândi în lume și oamenii vor întreba cine l-a inspirat și cine a dictat să 

fie scris, mesagerii și semănătorii lui să mărturisească faptul că Duhul Sfânt a fost cel care l-a revelat prin 

mințile pregătite ale purtătorilor săi de cuvânt. 

27 Când această umanitate va primi mesajul meu, își va aminti de Isus, acel umil Nazarinean care a 

predicat pe munți, în deșert, pe malurile râurilor și în văi. Căci cuvântul său nu avea nevoie de temple 

materiale, căci acolo unde voia să se exprime, se ridica templul interior al mulțimilor de ascultători, ale 

căror inimi se deschideau ca niște calici în lumina soarelui. 
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28 Acum sunt la ușa fiecărei inimi, dar este necesar ca omenirea, atunci când își amintește de 

promisiunea mea de a reveni, să își amintească și faptul că nu am anunțat niciodată că prezența mea va fi 

din nou ca om, ci că v-am făcut să înțelegeți că această revenire va fi în Spirit. 

29 Acum este timpul înțelegerii, al iluminării sufletului și a intelectului, în care omul Mă va căuta în 

sfârșit pe Mine în mod spiritual, pentru că își va da seama că Dumnezeu nu este nici o persoană, nici un 

concept fantezist, ci Spiritul universal nelimitat și absolut. 

30 Această învățătură, cunoscută doar de câțiva și nebăgată în seamă de omenire, va ajunge în curând 

la toți cei care suferă, ca un balsam vindecător, pentru a mângâia, pentru a aprinde credința, pentru a risipi 

întunericul și pentru a insufla speranță. Te înalță deasupra păcatului, mizeriei, durerii și morții. 

31 Nici nu se putea altfel, căci Eu, Medicul Divin, Mângâietorul promis, sunt cel care v-a dezvăluit 

acest lucru. 

32 În orice moment, învățătura mea v-a arătat clar că esența sa cea mai profundă este iubirea. Iubirea 

este esența lui Dumnezeu. Din această putere se trag toate ființele pentru a trăi; din ea a izvorât viața și 

întreaga creație. Iubirea este originea și scopul în destinul a tot ceea ce a fost creat de Tatăl. În fața acestei 

puteri care mișcă, luminează și însuflețește toate lucrurile, moartea dispare, păcatul se evaporă, patimile 

dispar, impuritățile sunt spălate și tot ceea ce este imperfect este desăvârșit. 

33 Am venit în lume în Era a Doua pentru a dovedi puterea iubirii prin învățătura și exemplele Mele, 

care au rămas întipărite de neșters în mințile voastre. Cu toate acestea, eu, care am învins durerea lumii și 

moartea prin iubire, vă rog pe voi, oamenii care încă evoluați: Ați învățat deja să depășiți durerea lumii și a 

morții? 

34 Am văzut că încă sărbătoriți Ziua Morților. Dar de ce? Este modul tău de a sărbători victoria 

asupra morții? Nu, umanitate, nu vă înșelați, realizați că sărbătoriți venerarea materiei corporale și iubirea 

lumii. În această adorare a celor care au fost coborâți în măruntaiele pământului, vă îndepărtați și uitați de 

sufletele care reprezintă viața adevărată și veșnică. Când vă văd cum udați un mormânt cu lacrimi sau îl 

acoperiți cu flori, nu pot să nu vă aplic acele cuvinte ale mele care vă spun: "Sunteți niște morți care vă 

veghează morții". 

35 Celor care au înțeles cuvântul meu și îl aplică în viața lor, le poruncesc să se roage pentru toți cei 

care, în materialismul lor, denaturează sensul adevărului și care, îngâmfați și vanitoși în știința lor, se 

consideră în cele din urmă înțelepți, creativi și puternici, și își bat joc de cei care se apropie de Dumnezeu 

și îi adresează cererile lor. Ei cred că au în mâinile lor destinul omenirii, fără să știe că și ei sunt supuși 

Justiției mele divine. Ei au nevoie de rugăciunile și de ajutorul vostru spiritual mai mult decât oricine 

altcineva. 

36 Acești oameni s-au rătăcit în cultul lor idolatru pentru corp - un cult practicat prin intermediul 

științei. Dar și ei se vor trezi în marile încercări care le sunt destinate și, prin ele, vor înțelege în cele din 

urmă că există ceva în om care este dincolo de inteligență, care este sufletul spiritual, și că există încă ceva 

mai înalt decât știința pământească, care este cunoașterea Vieții Spirituale. 

37 Numai atunci când intelectul nu va mai îndemna spiritul să observe și să cerceteze știința, ci când 

spiritul va înălța și va ghida intelectul, omul va descoperi ceea ce în prezent îi pare de nepătruns și care, 

totuși, îi va fi dezvăluit de îndată ce își va spiritualiza inteligența. 

38 Dacă ascultați oricare dintre învățăturile mele, probabil că puteți înțelege și chiar simți haosul de 

viziuni ale lumii care se apropie de voi. 

39 Vremea idolatriei se apropie acum de sfârșit, iar perioada de spiritualizare va intra în curând în 

inima omului. Toți idolii vor cădea la pământ și vor face loc adevărului, iar acolo va fi ridicat adevăratul 

altar al lui Dumnezeu. 

40 Eu sunt lumina, adevărul și viața. Eu sunt o carte deschisă. 

41 Încă de la începuturile umanității, oamenii au căutat originea vieții și motivul pentru tot ceea ce îi 

înconjoară. Pentru aceasta, ei au aplicat puterea intelectului lor, lumina inteligenței. De aici au apărut 

științele și filozofiile lor. Dar, întrucât mintea umană este prea limitată pentru a înțelege adevărul pe care 

numai spiritul îl poate înțelege și pătrunde, știința sa nu a putut descoperi prea multe lucruri despre acest 

adevăr. 

42 Oamenii nu au căutat această lumină în domeniul spiritual - dar eu sunt spirit. De aceea, cine vrea 

să găsească sursa vieții, lumina adevărului și originea tuturor lucrurilor create, trebuie mai întâi să Mă 



U 295 

108 

caute pe Mine - să Mă caute prin rugăciune, prin dorința de cunoaștere cu sufletul, pentru a-și iubi 

aproapele și a-l sluji mai bine, pentru a se ridica deasupra greutăților vieții umane. Lui i se vor dezvălui 

învățăturile pe care alții, luptând cu intelectul, le-au descoperit abia după secole. 

43 Eu sunt iubire și oricine Mă caută trebuie să o facă inspirat de iubire. 

44 Omul este o reflectare a Creatorului, o imagine a lui Dumnezeu. Copiii trebuie să devină în mod 

necesar asemenea Tatălui din care au ieșit. Această asemănare este întemeiată în sufletul duhovnicesc, 

deoarece acesta este înzestrat cu atributele lui Dumnezeu și, în plus, are viață veșnică. Materia, adică 

trupul uman, este doar o haină temporară a sufletului. 

45 Tatăl a trimis sufletele să locuiască pe acest pământ pentru ca pe el să găsească mijloace pentru 

dezvoltarea lor, încercări pentru a deveni puternice, lecții pentru a se umple de lumină, ocazii nesfârșite de 

a dobândi merite care să le ridice deasupra acestei vieți, să le elibereze de materie și să le conducă spre  

Împărăția spirituală. 

Dar omul nu a câștigat încă bătălia, nu a stăpânit materia, nu a făcut din lume servitorul său. 

Dimpotrivă - s-a lăsat dominat de forțe și elemente care sunt sub el. Omul se crede stăpânul lumii, când în 

realitate nu este decât un sclav al materiei. 

46 Până când nu va câștiga această bătălie, nu va fi cucerit viața spirituală pentru el însuși. 

47 Totuși, să nu credeți că vreau ca oamenii să renunțe la legile pământești pentru a se dedica exclusiv 

celor spirituale. Nu, oameni buni, vreau ca voi să folosiți ceea ce Tatăl a creat și a oferit omenirii pentru 

binele vostru, pentru dezvoltarea și ascensiunea voastră - să învățați să stăpâniți viața materială cu regatele 

sale de natură, forțe și ființe. Dar pentru a realiza acest lucru, este necesar să depășești ceea ce realizează 

inteligența ta, adică să lucrezi prin intermediul sufletului duhovnicesc, astfel încât, atunci când Tatăl vede 

nobilele tale scopuri - dragostea pe care o pui în lucrările tale și locul pe care ai știut să-l acorzi sufletului 

tău duhovnicesc - să tragă cortina din tezaurul său secret și să-ți acorde o scânteie din înțelepciunea sa 

pentru a-ți lumina sufletul. 

48 Ceea ce este corect este ca spiritul să dezvăluie înțelepciunea minții umane, nu ca mintea să dea 

"lumină" spiritului. Mulți nu vor înțelege ceea ce vă spun aici, și asta pentru că ați pervertit de mult 

ordinea vieții voastre. 

49 Vedeți cum omul se situează în fața și deasupra a tot ceea ce îl înconjoară; că el este singura ființă 

înzestrată cu libertate de voință și de conștiință. Din această libertate a voinței își au originea toate 

aberațiile, căderile și păcatele omului. Dar acestea sunt fărădelegi trecătoare în fața dreptății și eternității 

Creatorului. Pentru că, după aceea, conștiința va învinge slăbiciunile trupului și seducția sufletului. Astfel 

va veni victoria luminii, care este cunoaștere, asupra întunericului, care este ignoranță. Va fi victoria 

binelui, care este iubire, dreptate și armonie, asupra răului, care este egoism, libertinaj, nedreptate. 

50 Dacă te uiți la viața ta și la istoria umanității, vei descoperi că această luptă a existat întotdeauna, 

de la începutul creației și până în prezent - o luptă necesară pentru perfecționarea sufletului tău, la fel de 

necesară ca focul pentru a purifica aurul. 

51 Cine, auzind această învățătură, poate crede că o singură existență umană poate fi suficientă pentru 

ca un suflet să se dezvolte și să se desăvârșească pe deplin? 

52 O, voi, oamenii care sunteți prea ocupați cu viața umană și vă faceți să credeți că sunteți veșnic pe 

pământ și nu știți că, din cauza materializării voastre, trebuie să veniți pe lume în corpuri noi pentru a face 

pasul pe care nu ați fost capabili să-l faceți cu ocazia precedentă! 

53 Dar numeroasele reîncarnări nu conferă unui suflet perfecțiunea absolută. Oricât de bine plasat ar 

fi după ultima sa existență pe pământ - "valea spirituală" îl așteaptă în continuare cu nenumăratele sale 

lumi de viață, cu noile sale învățături, revelații și miracole. 

54 Odată ce ați parcurs calea și ați atins pragurile purului și perfectului, veți înțelege motivul 

existenței voastre, veți locui cu adevărat în lumină. 

55 Aici, pe pământ, am împărțit viața spirituală a omenirii în trei etape, timpuri sau vârste, în care, 

încetul cu încetul, lecție cu lecție, v-am dezvăluit înțelepciunea pe care trebuie să o aveți cu toții. 

56 Primul Timp este, ca să spunem așa, copilăria spirituală a omului, în care acesta deschide ochii și 

vede fața Tatălui său, îl aude, dar este încă departe de a-l înțelege. Dovada este că a încercat să i se supună 

agățându-se de litera textelor fără să pătrundă cu sufletul în sensul lor. 
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57 În al doilea timp, eu, "Cuvântul", am venit să locuiesc cu voi în Isus și să vă arăt cu viața mea calea 

sufletului. Acest al doilea timp este cel al adolescenței sau al primei tinereți spirituale. Este epoca în care 

Hristos i-a învățat pe oameni să iubească, pentru a le trezi coardele adormite ale inimii, astfel încât inimile 

lor să vibreze cu un sentiment nou, cu impulsul puternic al iubirii față de Tatăl lor și față de aproapele lor. 

58 În aceste două feluri de iubire am rezumat întreaga Lege, întreaga mea învățătură: iubirea față de 

Dumnezeu, Autorul vieții, Tatăl, Creatorul, și iubirea reciprocă. 

59 Legea a fost întotdeauna prezentă în conștiințe. Generațiile trec și generațiile vin, sufletele trec și 

sufletele vin, dar cuvântul meu rămâne ferm și neschimbat. Cu toate acestea, omul a fost încet la minte și 

cu inima împietrită și puțini au fost cei care au înțeles spiritul de iubire al Doctrinei mele. 

60 Oamenii se înmulțesc și cresc. Dar, de îndată ce inteligența lor se trezește, se îndepărtează de 

spiritualitate pentru a urmări gloria lumii, bogăția sau știința. Ca urmare, fructele lor nu pot fi atât de dulci 

pe cât își dorește inima ta. Ați rămas mereu cu un gust amar în gură. 

61 Dar să nu credeți că Cuvântul meu condamnă lucrările voastre în principiu sau că vă condamnă 

ceea ce a realizat știința voastră. Nu, oameni buni, nu sunt eu cel care vă spune prin cuvinte că sunteți la 

un singur pas de prăpastie - ci faptele, rezultatele lipsei voastre de spiritualitate. 

62 Dar chiar în momentele în care te apropii de abis, clopotul puternic al ceasului veșniciei sună, 

indicând începutul unui nou timp: al treilea veac - timpul în care Duhul Sfânt strălucește în conștiințe și se 

revarsă ca înțelepciune, ca lumină care dezleagă mistere - ca putere care înalță, trezește la o viață nouă, 

mângâie și salvează. 

63 Este cea mai subtilă și mai înaltă formă pe care Tatăl a folosit-o pentru a vorbi cu ființele umane. 

Pentru ființele umane au trecut deja două vârste și au ajuns la maturitatea sufletului. Ei pot acum să 

înțeleagă și să înțeleagă lecții mai profunde. 

64 Acesta este "Al treilea timp" în care sufletul omului trebuie să se elibereze de lanțurile 

materialismului. Acest lucru va implica o luptă a viziunilor lumii, care va fi mai aprigă decât a cunoscut 

istoria omenirii. 

65 Corupția, egoismul, mândria, viciul, minciuna și tot ceea ce a umbrit viețile voastre vor cădea ca 

niște idoli sparți la picioarele celor care s-au închinat la ei pentru a face loc smereniei. 

66 Cum veți putea ajuta în această luptă? Cu arma puternică a rugăciunii - nu cu rugăciuni de cuvinte, 

ci prin înălțarea gândului. 

67 Spiritul meu - infinit mai subtil decât aerul care vă înconjoară - va fi prezent, primind rugăciunea 

voastră și, în același timp, transformând-o în pace și în balsam pentru semenii voștri. 

68 Gândurile tale vor deveni scântei de lumină în spațiu și vor ajunge ca un mesaj la acea minte care 

are nevoie de claritate pentru gândirea sa. 

69 Interpelarea voastră se va împlini, căci pacea Împărăției mele vine pe pământ, iar lucrările voastre 

vor deveni, ca să zic așa, primele semințe de spiritualizare care vor cădea în pântecele pământului în Era a 

treia. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 296  
1 Eu sunt lumina care vă luminează calea - înțelepciunea care vă atinge înțelegerea - balsamul care 

vă alină suferința. 

2 Eu sunt Maestrul și am venit la voi cu intenția de a vă transforma în discipolii mei. Căci, dacă 

sunteți ucenicii mei, veți fi oameni drepți pe pământ. 

3 Dacă vreți cu adevărat să ieșiți din întunericul ignoranței voastre, întoarceți-vă la mine și vă voi da 

lumina necesară pentru a nu vă împiedica. Dacă vreți ca credința voastră să fie mare, apropiați-vă, 

ascultați-mă și urmați-mă neobosit. 

4 La începutul timpului, lumea era lipsită de iubire. Primii oameni erau departe de a simți și de a 

înțelege această putere divină - această esență a spiritului, originea tuturor lucrurilor create. Ei credeau în 

Dumnezeu, dar îi atribuiau doar puterea și dreptatea. Oamenii credeau că înțeleg limbajul divin prin 

elementele naturii; de aceea, când le vedeau blânde și pașnice, credeau că Domnul era mulțumit de 

lucrările oamenilor; dar când forțele naturii erau dezlănțuite, credeau că văd în ele mânia lui Dumnezeu 

manifestându-se sub această formă. 

5 În inimile oamenilor se formase ideea unui Dumnezeu teribil, care purta mânia și sentimentul de 

răzbunare. De aceea, atunci când credeau că L-au ofensat pe Dumnezeu, Îi ofereau arderi de tot și jertfe în 

speranța de a-L împăca. Vă spun că acele jertfe nu erau inspirate de dragostea pentru Dumnezeu: frica de 

dreptatea divină, frica de pedeapsă, a fost cea care a determinat primele națiuni să plătească tribut 

Domnului lor. 

6 Ei îl numeau pur și simplu pe Spiritul Divin Dumnezeu, dar niciodată Tată sau Stăpân. 

7 Patriarhii și primii profeți au fost cei care au început să-l facă pe om să înțeleagă că Dumnezeu era 

dreptate - da, dar dreptate perfectă; că era mai presus de toate un Tată și că, în calitate de Tată, își iubea 

toate creaturile. 

8 Pas cu pas, omenirea a rătăcit încet pe calea dezvoltării sale spirituale și și-a continuat pelerinajul, 

trecând de la o epocă la alta și învățând puțin mai mult din misterul divin prin revelațiile pe care 

Dumnezeu le-a dat copiilor Săi în toate timpurile. 

9 Cu toate acestea, ființa umană nu a ajuns la o cunoaștere deplină a iubirii divine, pentru că nu L-a 

iubit cu adevărat pe Dumnezeu ca pe un Tată și nici nu a fost în stare să simtă în inima sa iubirea pe care i-

o arăta mereu Domnul său. 

10 A fost necesar ca iubirea perfectă să devină umană, ca "Cuvântul" să se întrupeze și să ia un trup 

care să poată fi atins și vizibil pentru ființele umane, pentru ca acestea să poată în sfârșit să experimenteze 

cât de mult și în ce fel îi iubea Dumnezeu. 

11 Nu toți au recunoscut prezența Tatălui în Isus. Cum ar fi putut să-L recunoască, de vreme ce Isus 

era umil, plin de compasiune și iubitor chiar și față de cei care L-au jignit? Ei credeau că Dumnezeu este 

puternic și mândru față de dușmanii Săi, că este judecător și teribil față de cei care Îl jignesc. 

12 Dar, așa cum mulți au respins acel cuvânt, mulți l-au crezut - acel cuvânt care a pătruns până în 

adâncul inimii. Acel mod de a vindeca suferința și bolile incurabile doar cu o mângâiere, cu o privire de 

infinită compasiune, cu un cuvânt de speranță, acea învățătură care era promisiunea unei lumi noi, a unei 

vieți pline de lumină și de dreptate, nu mai putea fi ștearsă din multe inimi care înțelegeau că acel Om 

divin era adevărul Tatălui, iubirea divină a Celui pe care oamenii nu-l cunoșteau și de aceea nu-l puteau 

iubi. 

13 Sămânța acestui adevăr suprem a fost sădită pentru totdeauna în inima umanității. Hristos a fost 

semănătorul și încă Își îngrijește sămânța. După aceea își va aduce rodul și se va bucura de el pentru 

totdeauna. Atunci nu va mai spune în cuvintele Sale: "Mi-e foame" sau "Mi-e sete", pentru că în sfârșit 

copiii Săi îl vor iubi așa cum El i-a iubit de la început. 

14 Cine vă vorbește despre Hristos, ucenicilor? El însuși. 

15 Eu, Cuvântul, sunt cel care vă vorbește din nou, umanitate. Cunoașteți-Mă, nu vă îndoiți de 

prezența Mea din cauza discreției în care Mă arăt. Cu Mine nu poate exista aroganță. 

16 Recunoașteți-Mă după modul Meu de viață în lumea de atunci, amintiți-vă că am murit la fel de 

smerit cum m-am născut și am trăit. 
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17 Sunt prezent în umanitate într-un moment în care noile descoperiri au transformat viețile oamenilor 

și îmi fac simțită prezența printre voi cu aceeași umilință pe care ați cunoscut-o cândva în mine. 

18 "Cuvântul" lui Dumnezeu nu a redevenit om, Hristos nu s-a născut din nou în mizeria unui grajd - 

nu, căci nu mai este necesar un trup pentru a mărturisi puterea lui Dumnezeu. Dacă oamenii cred că acest 

trup de aici este Dumnezeu venit în lume, se înșeală. Prezența lui Dumnezeu este spirituală, universală, 

infinită. 

19 Dacă tot ceea ce au realizat oamenii în acest timp s-ar fi încadrat în limitele binelui, ale binelui și 

ale binelui, nu ar fi fost necesar ca Eu să cobor să vă vorbesc din nou. Dar nu toate faptele pe care mi le 

oferă această umanitate sunt bune: sunt multe fărădelegi, multe nedreptăți, multe aberații și fapte rele. De 

aceea, a fost necesar ca iubirea Mea grijulie să-l trezească pe om atunci când era cel mai absorbit de 

munca sa, pentru a-i reaminti îndatoririle pe care le-a uitat și Căruia îi datorează tot ceea ce este și tot ceea 

ce va fi. 

20 Pentru a Mă face audibil pentru o umanitate materializată care nu Mă putea auzi de la spirit la 

spirit, a trebuit să Mă folosesc de darurile și abilitățile lor spirituale pentru a Mă face cunoscut prin 

intermediul facultății de înțelegere a omului. 

21 Explicația pentru care "cobor" pentru a comunica cu voi este următoarea: Deoarece nu ați fost în 

stare să vă ridicați pentru a conversa cu Domnul vostru de la spirit la spirit, a trebuit să cobor cu un nivel 

mai jos, adică de la spiritual, de la divin, acolo unde voi nu puteți ajunge încă. Apoi a trebuit să mă 

folosesc de organul vostru de intelect, care își are locul în creierul omului, și să traduc inspirația mea 

divină în cuvinte umane și sunete materiale. 

22 Omul are nevoie de o cunoaștere extinsă, iar Dumnezeu este cel care vine la om pentru a-i 

încredința înțelepciunea. Dacă mijloacele alese pentru scurta mea proclamare prin intermediul organului 

minții nu par demne de aceste portavoci, vă spun cu adevărat că mesajul transmis prin intermediul lor este 

foarte mare. Ați fi preferat ca manifestarea Mea către oameni să se fi făcut cu fast și ceremonii care ar fi 

făcut impresie, dar care, în realitate, văzute din spirit, ar fi fost zadarnice, pentru că nu conțin adevărata 

lumină. 

23 Aș fi putut veni sub fulgere și furtuni pentru a-mi face simțită puterea; dar cât de ușor ar fi fost 

atunci pentru om să mărturisească faptul că prezența Domnului a venit! Dar nu credeți că atunci ar fi 

revenit frica în inima voastră și, de asemenea, ideea de ceva de neînțeles? Nu credeți că orice sentiment de 

iubire pentru Tatăl s-ar fi transformat doar în frică de dreptatea Lui? Dar să știi că Dumnezeu, deși este 

atotputernic, nu te va cuceri prin această putere, nu te va învinge prin ea, ci prin altă putere, și anume cea a 

iubirii. 

24 Spiritul divin este cel care vorbește astăzi cu Universul. El este cel care aduce lumină în tot ceea ce 

nu ați văzut clar în alte vremuri. El este zorii unei noi zile pentru toți. 

Oameni buni, pentru că El vă va elibera de temerile false, vă va înlătura îndoielile, pentru a vă face sufletul 

și mintea libere. 

25 Eu vă spun: După ce veți ajunge să cunoașteți esența învățăturilor mele și justețea legilor mele, veți 

recunoaște și limitele pe care imaginația voastră vi le-a impus și care v-au împiedicat să ajungeți dincolo 

de o mică cunoaștere a adevărului. 

26 Nu va mai fi frica sau teama de pedeapsă cea care vă împiedică să explorați, să descoperiți. Numai 

dacă vrei cu adevărat să cunoști ceea ce îți este de neînțeles, conștiința ta îți va interzice calea; căci trebuie 

să știi că omul nu are dreptul la întregul adevăr și că trebuie să înțeleagă doar acea parte a acestuia care îi 

corespunde. 

27 Oameni: Când s-a anunțat că venirea mea va avea loc în mijlocul războaielor, a forțelor naturii 

dezlănțuite, a ciumei și a haosului, nu a fost pentru că v-aș fi adus toate acestea, ci pentru că prezența mea 

ar fi fost de ajutor umanității chiar în acel moment de criză. Iată acum se împlinește tot ce s-a spus despre 

întoarcerea mea. Eu vin la omenire în timp ce o lume se luptă cu moartea și pământul se cutremură și se 

zguduie în zdruncinătura sa de moarte pentru a deschide calea unei noi umanități. Prin urmare, chemarea 

lui Dumnezeu în "Era a treia" este o chemare a iubirii - o iubire care poartă și inspiră dreptatea, 

fraternitatea și pacea. 

28 Vouă, celor care ați avut harul de a Mă asculta în acest moment, trebuie să vă spun că pentru a fi 

cu adevărat un discipol spiritist trebuie să aplicați învățătura Mea în viața voastră, că nu respectarea 
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anumitor porunci vă va transforma în spiritiști, și nici anumite rituri și manifestări nu vă vor duce la 

îndeplinirea misiunii voastre pe pământ. 

29 Vorbindu-vă așa cum numai eu pot face, vă dezvălui cea mai bună cale de a-L mulțumi pe 

Dumnezeu și de a îndepărta din inima voastră temerile insuflate de Tatăl vostru. 

30 Dar nu numai că vă eliberez de erorile și prejudecățile legate de viața voastră în lume, ci vă spun și 

că damnarea veșnică, așa cum v-a fost descrisă, nu există, deoarece sufletul nu poate suferi chinul fizic pe 

care durerea îl produce în trup. Durerea sufletului vine din faptul că își vede acțiunile în lumina conștiinței, 

care îl face să recunoască și să înțeleagă cu deplină claritate toate greșelile și imperfecțiunile pe care le-a 

comis. 

31 Veniți la Mine cu deplina convingere că mergeți pe calea adevărului și nu frica, care provine din 

ignoranță, vă va obliga să rămâneți pe această cale. 

32 Dacă veți examina revelațiile și manifestările mele din această perioadă și din cele trecute, veți 

înțelege în cele din urmă că am venit întotdeauna îmbrăcat în umilință. De aceea, nu vă lăsați amăgiți de 

ceea ce este splendid în exterior, iar când vor veni semenii voștri care merg pe alte căi și vă vor spune că 

Domnul nu poate fi în mijlocul acestei sărăcii, acestei smerenii pe care o afișați, amintiți-le că Dumnezeu, 

manifestat în "Cuvântul", a venit în lume cu smerenie în Isus, și că totuși omul a crezut în El, și că, în 

ciuda secolelor care au trecut de la nașterea Sa, nu s-a putut șterge din inimile oamenilor smerenia cu care 

Mântuitorul s-a revelat lumii. 

33 Există locuri de adunare printre voi în care adunările lor iubesc și caută exteriorul, splendidul și 

aparențele, pentru a-și impresiona simțurile, fără să-și dea seama că, dorind exteriorul, uită minunile pe 

care le conține doctrina Duhului. 

34 Învățând, corectând, dezvăluind - aceasta este lucrarea mea printre voi pentru a vă aduce în casa 

luminii. Dar înainte de a ajunge la pragurile Țării Făgăduinței, va trebui să faci merite de credință și de 

iubire. 

35 Cuvântul lui Hristos a germinat cândva în ucenicii săi, iar sămânța lui a crescut în oamenii care i-

au urmat. Învățătura lui s-a răspândit și înțelesul ei s-a răspândit în întreaga lume. La fel se va răspândi și 

această învățătură prezentă și va fi acceptată de toți cei care sunt capabili să o simtă și să o înțeleagă. 

36 Primiți, ucenici iubiți, balsamul meu - primiți, voi, mulțimi de ascultători, mângâierea mea 

părintească și mesajul meu de Maestru - pentru voi și pentru cei dragi vouă. 

37 Prezența Mea îți apare ca o briză blândă care te mângâie. Astfel vin în inima ta pentru a-i da viață. 

38 Unii simt apropierea venirii Mele, alții Mă văd cu privirea lor spirituală, iar alții știu prin 

sensibilitatea lor ora la care sunt aproape. Toți spun în inimile lor în acest ceas binecuvântat: "Maestrul 

este aici", pentru că au simțit că pacea mea îi înconjoară. 

39 Pentru sufletul care a rătăcit prin deșertul infinit al vieții, nu există o comoară mai prețioasă și o 

oază mai mult dorită decât cea a păcii. Aceasta este comoara pe care v-o ofer și pe care mai târziu trebuie 

să o împărtășiți cu semenii voștri. 

40 Eu vă arăt și mijloacele de a întinde peste oameni mantia binecuvântată a păcii, iar aceste mijloace 

sunt: gândul, rugăciunea, cuvântul, faptele. 

41 Așa cum vă văd în acest moment, uniți de pacea pe care v-o dă Cuvântul Meu, așa vreau să vă văd 

și după plecarea Mea, în zilele de luptă care vor veni peste voi, în care vă voi face să simțiți prezența Mea 

într-un mod subtil, în care Mă veți auzi în inima voastră. Căci îți promit că nu-ți va lipsi mângâierea Mea, 

esența Mea, balsamul Meu. 

42 Mergeți cu fermitate și înțelegere de la o lecție la alta, de la o perioadă la alta, și armonia voastră 

cu Lucrarea mea nu se va rupe. Ascultarea și bunăvoința voastră față de legile și ordinele mele vă vor da o 

pace de nedescris și nu veți avea niciodată nemulțumiri și nici nu vor exista spini care să vă facă să 

plângeți. 

43 Dacă vreți să fiți discipolii mei, înțelegeți că trebuie să fiți aducători de pace și de toate virtuțile pe 

care v-am învățat să le practicați. 

44 Nu v-am lăsat să plecați în provincie până acum, pentru că văd că sunteți fructe care nu sunt încă 

coapte. Va trebui să vă trimit în continuare ploaia de iubire, lumina înțelepciunii mele și razele Soarelui 

Divin pentru a vă da viață și curaj. Dar după ce te vei fi maturizat ca un fruct în pomul învățăturii mele, vei 

cădea odată cu vântul care va mișca ramurile care te-au purtat. 
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45 Cu cât se apropie mai mult ziua în care nu vă voi mai vorbi sub această formă, cu atât mai multă 

măreție veți descoperi în Doctrina Mea Spirituală și, imperceptibil, vă veți îndepărta de tot ceea ce ați 

limitat-o în trecut - da, pentru că ați limitat această Lucrare Divină la persoane, locuri și obiecte, în timp 

ce, fiind universală și nelimitată, ea este dincolo de material și de uman. 

46 Acum nu mai vedeți lucrarea mea limitată la persoane, locuri sau obiecte, acum vedeți totul în 

Divinitate, în infinit de înalt, și o descoperiți și în înaltul ființei voastre. 

47 Cum va străluci lucrarea mea pentru tine când sufletul tău va fi făcut drumul înapoi la Dumnezeu 

și de acolo vei fi răpit în contemplarea acestei lucrări și te vei bucura de lumina și înțelegerea înțelegerii 

tale? 

48. Aveți o bănuială a acelui mare adevăr și a acelei fericiri care vă așteaptă, dar bănuiala și imaginația 

voastră sunt prea mici pentru a descoperi realitatea. 

49 Fiecare treaptă a scării, fiecare treaptă, fiecare casă oferă sufletului o lumină mai mare și o fericire 

mai perfectă. Dar cea mai înaltă pace, cea mai desăvârșită fericire a sufletului este dincolo de toate viețile 

trecătoare ale sufletelor. 

50 De câte ori credeți că anticipați fericirea perfectă în sânul lui Dumnezeu, fără să vă dați seama că 

acest sentiment de fericire nu este decât o pregustare a lumii următoare, în care veți trece după această 

viață. 

51 Sămânța mea în acest timp a răsărit cel mai repede în cei care au venit cu mințile și inimile 

neîngrădite de teorii și interpretări. Ei erau ca un pământ virgin în ceea ce privește Cuvântul Meu și m-am 

folosit de ei pentru a transmite mesajul Meu lumii. 

52 Alții au adus un adevăr amestecat cu minciună, iar lumina mea i-a eliberat treptat de eroare și, în 

același timp, i-a confirmat în ceea ce aveau bun în ei. Nu totul este o plantă otrăvitoare sau o buruiană în 

inima omului - uneori crește acolo o plantă de grâu, iar eu o hrănesc pentru ca ea să se maturizeze și 

boabele sale să se înmulțească mai târziu. 

53 Atât pe unii cât și pe alții, i-am transformat pe toți în ucenicii mei, unindu-i într-un singur popor 

care, în momentul în care sunt martori ai învățăturii mele prin faptele lor, fac ca inima oamenilor să bată 

mai repede atunci când observă puterea acestei învățături. Se va ridica în numele meu împotriva 

necredincioșilor, a persecutorilor, lupta va fi mare, iar numele tău va fi adesea pe buzele celor care te 

condamnă în scris ca fiind cauza scandalului și a calomniilor. 

54 Vă anunț aceste încercări pentru ca să nu fiți surprinși când vor avea loc. Dar vă mai spun și că 

tocmai atunci îmi voi arăta puterea, mila și dreptatea Mea în mijlocul acestui popor. 

55 Toate oștile Mele se vor pregăti de luptă, toți slujitorii Mei vor asculta de glasul Meu și vor da 

mărturie despre Mine. 

56 Nu numai că oamenii de aici vor fi martori la ora decisivă: Forțele naturii vor fi, ca întotdeauna 

"vorbiți" și reprezentați dreptatea divină, fiți prezenți în Lumea Spiritelor și smulgeți legătura de la ochi a 

ignoranței de la această umanitate materialistă - de la acei oameni care pretind că merg pe calea lui Hristos 

în dorința de veșnicie și totuși insistă să își țină ochii, urechile și mintea închise la orice chemare și 

manifestare a Vieții Spirituale. 

57 Tocmai acel Hristos, pe care ei cred că îl urmează și îl înțeleg, a fost cel care a deschis ușa care dă 

acces la alte lumi și planuri de viață - cel care a înlăturat confuzia sufletelor care încearcă să trăiască luând 

în stăpânire trupuri străine - la fel ca și cel care, în ultimul ceas al misiunii sale prin Isus, s-a făcut simțit în 

sufletele care dormeau somnul morții în morminte, permițându-le să se înalțe la lumina vieții. Dar, pentru 

ca oamenii să creadă în aceste manifestări, am permis acestor ființe să se facă vizibile pentru rudele lor. 

58 Eu am deschis acea ușă, numai eu puteam să o fac, pentru că Hristos, cu iubirea sa, este legătura 

care unește toate lumile. 

59 Veți face parte din legiunile Mele de lumină, din oștile Mele de pace, din cei care se roagă pentru 

lume și vă spun cu adevărat că lacrimile ochilor voștri vărsate pentru durerea altora se vor alătura 

balsamului Tatălui vostru pentru a coborî ca picăturile de rouă pe inimile suferinde. 

60 Adevăratul balsam vindecător, oameni buni - cel care vindecă toate bolile - izvorăște din iubire. 

61 Iubiți cu duhul, iubiți cu inima și cu mintea, atunci veți avea suficientă putere nu numai pentru a 

vindeca bolile trupului sau pentru a mângâia în micile nevoi omenești, ci și pentru a lămuri misterele 

spirituale, marile temeri ale sufletului, tulburările și remușcările sale. 
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62 Acest balsam dezleagă marile încercări, aprinde lumina, alină agonia, topește lanțurile care strâng. 

63 Omul abandonat de știință își va recăpăta sănătatea și viața la contactul cu acest balsam; sufletul 

care s-a desprins se va întoarce la cuvântul de dragoste al fratelui care îl cheamă. 

64. Când acest timp va atinge punctul culminant, oamenii vor fi înconjurați de forțe spirituale peste tot, 

vor exista manifestări, evenimente și semne nemaiîntâlnite până acum. Oamenii de știință mândri vor 

rămâne fără cuvinte și vor exista ocazii în care, convinși de nefericirea lor, vor plânge de neputință. 

65 Oamenii își vor întoarce ochii spre Hristos și atunci, când vor reflecta asupra faptelor lor, vor 

înțelege în sfârșit că Cel care a făcut atâtea și atât de multe fapte extraordinare în cea de-a doua eră este 

același cu Cel care a revenit acum și este prezent, dând mărturie despre puterea Sa. 

66 Vreau să intrați într-o viață duhovnicească, să existe autodisciplină și cumpătare, să existe 

rugăciune și activitate de iubire. În acest fel, veți deveni sensibili la orice eveniment spiritual. Atunci, ceea 

ce este invizibil pentru mulți va putea fi vizibil pentru voi. Numai atunci veți putea explica motivul pentru 

tot ceea ce se întâmplă și pentru care oamenii nu găsesc o soluție. 

67 Vreau ca pregătirea discipolilor mei și cunoașterea misiunii care le-a fost încredințată să fie atât de 

mare încât, în felul lor și numai prin influența lor, să elibereze ființele invizibile, ascunse și necunoscute 

printre oameni, care duc o existență de confuzie și durere necunoscută de omenire. 

68 Luptați pentru uniunea voastră, oameni buni. Dacă nu realizați acest lucru - cum ar putea fi 

reflectate prin voi ființele de lumină din acea lume superioară, dacă acest lucru este necesar pentru a 

transmite omenirii mesajul său? 

69 Eu v-am învățat să vă rugați și să cereți pentru alții, dar vă aud și când cereți pentru voi, eu accept 

această rugăciune. Dar vă spun că timpul în care v-am dat - pentru că erați încă imaturi - conform cererii 

voastre a trecut. Acum vreau ca voi să lucrați ca discipoli, să-mi oferiți sufletul vostru spiritual și inima 

voastră atunci când vă rugați, dar să-mi permiteți să citesc în ele și să împlinesc voința mea. 

70 Cuvântul meu înțelept, învăluit în dragostea unui Maestru foarte răbdător, v-a adus pas cu pas la 

înțelegerea măreției pe care o conține spiritismul și v-a făcut să vedeți vastul orizont spiritual care începe 

în uman și se contopește cu celestul. 

Pacea mea este cu voi! 
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Instrucție 297  
1 Oameni: Dorința ta de a culege roadele semănatului tău este nobilă. Dar eu vă spun să aveți 

răbdare, să nu doriți să cunoașteți imediat rezultatul faptelor voastre, pentru că aceasta ar însemna să 

scurtați timpul până la recoltă și să vă mulțumiți să tăiați roadele necoapte. 

2 Desfășurarea acestei lucrări nu se întâmplă într-o clipă, ci durează mult timp. De aceea, fiecare să 

înțeleagă rolul pe care îl are de jucat în acest câmp spiritual, apoi să încredințeze munca sa celor care vor 

veni după voi pentru a vă ajuta, continuând să lucreze câmpul pe care l-ați început. După ei vor veni alții, 

iar după ei alții din nou. Așa se face că nu știți cine este destinat să culeagă recolta credinței, a convertirii 

la spiritualitate. 

3 Cei care experimentează roadele vor ști că acestea nu sunt doar meritul celor care au venit ultimii, 

ci că a fost o lucrare în care meritele, eforturile și sacrificiile celor care au venit primii, al doilea și al 

treilea, s-au combinat pentru a duce la victorie o lucrare spirituală care a fost atribuită tuturor de către 

Maestru. 

4 Să știți că o singură generație nu este capabilă să realizeze întreaga lucrare și să știți, de asemenea, 

că acum nu este momentul recoltei. 

5 Cum ai putea face înțeles cuvântul meu, dacă nu-l asculți? Dacă v-a luat atât de mult timp să 

înțelegeți cuvântul meu, să credeți în el și să vă antrenați trupul vostru rebel pentru a îndeplini o misiune, 

cum puteți cere ca transformarea lumii să aibă loc imediat? 

6 Nici nu ar trebui să credeți că lucrați singuri în această lucrare, pentru că nu aveți încă suficientă 

putere pentru a realiza lucrări de o atât de mare importanță spirituală. Trebuie să știi că există ființe care îți 

arată calea pe care trebuie să o urmezi și care îți arată calea și locurile în care trebuie să duci sămânța. 

Acești deschizători de drumuri sunt frații și surorile voastre din alte lumi, din alte case, de unde vă 

veghează pașii și deschid breșe pentru voi. Căci și ei sunt lucrători ai păcii, ai iubirii și ai fraternității. Sunt 

suflete de o puritate mai mare decât a voastră, cu o cunoaștere și o experiență mai mare, de care nu aveți de 

ce să vă temeți. Ei sunt cei care nu vă vor lăsa să vă opriți - cei care vor aduce neliniște în inimile voastre 

dacă abandonați sămânța. 

7 Nu sunteți singuri și nici nu veți fi vreodată lăsați de capul vostru. 

8 Aveți încredere în această lucrare, priviți-i măreția. Să ne dăm seama că nu este o operă a 

intelectului uman, că nu este o nouă viziune a lumii acestei umanități, ci o lumină eternă care a luminat 

întotdeauna calea sufletului uman și în al cărei adevăr orice imperfecțiune, orice impuritate și orice păcat 

vor dispărea. 

9 Din adevărul Meu am făcut o doctrină impregnată de iubire, dreptate și înțelepciune, prin care vă 

voi dovedi puterea ei, convertindu-i și transformându-i pe cei care s-au abătut momentan de la calea cea 

dreaptă. 

10 De ce să-l condamni pe om la distrugere sau la chinuri veșnice, din moment ce păcatul său este 

doar temporar și este rezultatul ignoranței sale? De ce să condamn o ființă care poartă propria mea natură 

divină? 

11 Dacă pentru câteva clipe sau pentru o perioadă mai lungă de timp a avut o înclinație spre materie și 

o înclinație spre rău, când va veni momentul de claritate în care voi permite harului Meu să ajungă la 

inima sa, va răspunde la el și astfel va descoperi că Dumnezeu este în fiecare suflet. 

12 Aceasta este natura pe care omul trebuie să o caute în el însuși - esența pe care a pierdut-o și pe 

care a căutat-o adesea în zadar. Pentru aceasta v-am dezvăluit toate capacitățile pe care le aveți pentru a vă 

găsi pe voi înșivă - pentru a vă învăța să vă descoperiți sufletul, să vă cunoașteți cu adevărat fără a vă opri 

să contemplați exteriorul, forma fizică. 

13 Învățați să căutați spiritualitatea, ucenicilor, și vă veți elibera și de fanatismul practicării închinării 

exterioare. 

14 Atunci vă veți da seama că nu sala de adunare, nici simbolul, nici ritualul conțin măreția lucrării 

Spiritului, ci sensul său etern și scopul său final plin de dreptate. 

15 Nu încercați să limitați această Lucrare, care este universală și infinită, și nici să puneți limite 

dezvoltării voastre spirituale, căci cu cât vă veți adânci mai mult pe calea faptelor bune și a studiului, cu 
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atât veți primi revelații mai mari. Veți vedea lucrarea divină ridicându-se din cele mai neînsemnate lucruri, 

o veți vedea manifestată în tot ceea ce este creat, o veți simți vibrând în ființa voastră. 

16 Aceasta este simplitatea cu care îl învăț pe discipolul duhovnicesc, pentru ca și el să fie simplu ca 

Maestrul său. Discipolul ar trebui să convingă și să convertească prin adevărul cuvintelor sale și prin 

puterea faptelor sale, fără a încerca să impresioneze pe cineva cu puteri misterioase sau abilități 

extraordinare. 

17 Adevăratul discipol va fi mare prin simplitatea sa. Îl va înțelege pe Maestrul său și, în același timp, 

se va face înțeles de semenii săi. 

18 Viața este o mare imensă în care fiecare navighează în propria barcă. Dar, în timp ce unii caută căi 

și mijloace de a o conduce într-un port sigur, alții se răsturnă din cauza lipsei unei destinații sau a unei 

experiențe. 

19 Încă o dată v-am adus învățătura mea. Vreau să vă amintiți că în ea există portul mântuirii. De ce 

ar trebui să vă aduc învățături imprecise, cuvinte vagi sau revelații de o profunzime limitată? Dacă ar fi 

așa, v-aș expune la pericolul de a cădea într-un nou fanatism, în timp ce trăiți într-o perioadă în care 

conștiința nu vă lasă în pace - mai ales când încercați să ascundeți prin prefăcătorie adevărata împlinire a 

legii milosteniei și a iubirii pe care v-am învățat-o. 

20 Ascultați-Mă, oameni, ascultați-Mă, ucenici: Eu vă dau acum lumină și vă eliberez din lanțuri, 

legături și întuneric. Dar nu vă autorizez să faceți din această lucrare o altă religie, nici să o umpleți cu 

imagini și ritualuri ca de obicei - nu! Știți exact în ce constă libertatea pe care v-o aduc, ca să nu o înlocuiți 

cu un nou fanatism. 

21 Nu ai devenit încă conștient că mintea ta, și odată cu ea sufletul, a fost oprită în desfășurarea ei? 

Nu vă amintiți de potopul de false temeri și prejudecăți moștenite de la strămoșii voștri, de care v-am 

eliberat pentru ca voi să puteți privi adevărul nedistorsionat și să primiți lumina? 

22 Dacă nu vă pregătiți, dacă nelegiuirile continuă să se manifeste în voi, lumina voastră va rămâne 

închisă, ascunsă în spatele materializării voastre, și vă veți prezenta în fața semenilor voștri ca fiind 

ignoranți - asemenea celor care nu știu nimic despre această mare revelație. 

23 Privește întotdeauna mai întâi "bârna" pe care o ai în ochi, discipoli, pentru a avea dreptul să te uiți 

la "așchia" pe care o are fratele tău. 

24 Prin aceasta vreau să vă spun să nu folosiți învățătura Mea pentru a condamna căile semenilor 

voștri din diferitele lor confesiuni. Cu adevărat, vă spun, pe toate aceste cărări există inimi care Mă caută 

printr-o viață nobilă și plină de sacrificii. Cu toate acestea, discipolul Mă întreabă din nou și din nou de ce 

permit această diversitate de viziuni ale lumii care uneori se contrazic reciproc, creează diferențe și 

provoacă dușmănii între oameni. Maestrul vă răspunde: "A fost permis pentru că nu există două suflete 

care să aibă exact aceeași înțelegere, aceeași lumină, aceeași credință și, de asemenea, pentru că vi s-a dat 

libertatea de a vă alege calea. Nu ați fost niciodată forțați să mergeți pe calea legii, ci ați fost invitați să o 

faceți, păstrând astfel libertatea de a dobândi un merit real în dorința de adevăr. 

25 De asemenea, iubiți ucenici, să știți că sarcina voastră este să vă uniți, să fiți în armonie, să ajungeți 

și să vă împărtășiți abilitățile și darurile cu oricine ar putea avea nevoie de voi, de puterea voastră de 

vindecare, de cuvântul vostru sau de ajutorul vostru. 

26 Adevăr vă spun că, dacă în inima voastră germinează aroganța, nu veți fi duhovnicești. Sufletul 

luminat nu poate fi satisfăcut de acele mici vanități care nu fac decât să flateze inima egoistă. 

27 Nu împlinirea aparentă a misiunii îi face mari pe discipoli în ochii mei, chiar dacă ei apar fraților 

lor ca fiind cei mai zeloși, mai fervenți și mai perseverenți. 

28 Cea mai pură, cea mai sinceră lucrare și, prin urmare, cea care vă ridică cel mai mult la Mine, este 

cea pe care o faceți în tăcere, chiar dacă semenii voștri nu o știu. 

29 "Mâna ta dreaptă nu va ști ce face mâna ta stângă", le-am spus discipolilor mei în acea a doua eră. 

De aceea, astăzi, când lumina Duhului meu explică totul, vă spun: fiți umili, fără ipocrizie, plângeți cu 

adevărat pentru durerea altuia și bucurați-vă cu adevărat pentru binele de care se bucură semenii voștri. 

Numai cel care simte învățătura mea în acest fel va putea fi gata să-și dea viața pentru aproapele său. 

30 Oameni: Dacă ți-a fost rânduit să pregătești câmpul și să începi să semeni, iar cei care vor culege 

roadele vor fi alții, acceptă acest lucru. Căci nu numai voi aveți dreptul să vă bucurați de plăcerile muncii 

în câmpurile Tatălui vostru, ci toți frații și surorile voastre. 
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31 Eu sunt calea, iar voi sunteți călătorii care o parcurg. 

32 Odată ajuns în vârful muntelui, îți vei întoarce ochii înapoi și vei vedea tot prin ce a trecut sufletul 

tău și îi vei mulțumi Tatălui. 

33 Drumul este lung. Cine poate spune că a trecut deja prin toate, că știe toate secretele și că a pătruns 

tot ceea ce este dincolo de ceea ce vede și aude? 

34 Nu este vorba că Maestrul vă disprețuiește munca sau că nu apreciază ceea ce ați realizat pe cale - 

nu, oameni buni. Sunt primul care vă apreciază meritele. Dacă nu ar fi așa, nu ar exista dreptate în Mine. 

Când vă vorbesc în acest fel, este pentru că vreau să înțelegeți că, deși capacitatea voastră de a vă 

atinge limitele atât în domeniul uman, cât și în cel spiritual este mare, încă vă lipsesc multe - că, cu cât 

căutați mai mult în infinit ceea ce există dincolo de simțurile voastre fizice, cu atât mai mult veți descoperi 

zone de învățare pe care să le recunoașteți și să le învățați. 

35 Așa cum v-am dat o natură care se află în raza inteligenței voastre, pentru ca voi să o cercetați, v-

am dezvăluit existența unei lumi care se află dincolo de această natură, pentru ca voi să o puteți pătrunde 

prin intermediul sufletului. V-am lăsat să explorați și să cercetați pentru a cunoaște viața spirituală. Dar vă 

spun să nu vă limitați la puținul pe care îl știți până acum. Fiți dornici să învățați, antrenați-vă pentru a 

pătrunde în această lume infinită, lucrați cu sârguință, astfel încât la sfârșitul zilei de muncă să puteți 

exclama cu satisfacție: "Ne-am îndeplinit misiunea." 

36 Învățătura mea nu lasă sufletul să stea pe loc, nici nu oprește dezvoltarea ființei umane - 

dimpotrivă, îl eliberează de temeri și prejudecăți și îi permite să vadă calea de lumină care îl așteaptă. 

37 Gândiți-vă la această umanitate care pare a fi ajuns la vârful științei și al cercetărilor sale și care, în 

realitate, se află doar la începutul științei pe care o va atinge mâine, când va adăuga dorinței sale de 

cunoaștere idealul fraternității. 

38 Astăzi oamenii trăiesc o epocă de confuzie, pentru că nu au înțeles că întreaga lor viață și toate 

eforturile lor ar trebui să îi conducă la dezvoltarea spiritului lor, al cărui scop ar trebui să fie comuniunea 

spiritului lor cu cel al Creatorului. 

39 Cultul pe care îl profesează astăzi majoritatea oamenilor este materialismul. 

40 Atâta timp cât doctrinele de credință și religiile insistă asupra diferențelor dintre ele, lumea va 

continua să-și cultive ura și nu va putea face pasul decisiv spre adevărata închinare la Dumnezeu. Dar când 

vor înțelege și se vor uni oamenii și astfel vor face primul pas spre iubire între ei, dacă mai există încă 

oameni care, crezând că dețin cheia sau secretul mântuirii sufletelor și cheile vieții veșnice, nu-i recunosc 

pe toți cei care merg pe alte căi, pentru că, în opinia lor, nu sunt vrednici să vină la Dumnezeu? 

41 Așadar, conștientizați adevăratul scop al spiritismului, a cărui învățătură este mai presus de orice 

confesiune, de orice ideologie umană și de orice sectă. 

42 Studiați semnificația acestui mesaj, care conține legea lui Dumnezeu, și vă veți da seama că el se 

aplică tuturor oamenilor, tuturor națiunilor și tuturor circumstanțelor în care vă aflați. 

43 Vedeți cum, în fața adevărului acestei învățături, dispar diferențele, înstrăinările, dușmăniile și 

opozițiile, pentru că în lumina ei toți păreți egali, sunteți cu toții frați și surori în fața iubirii sale, sunteți cu 

toții imperfecți în fața dreptății sale. 

44 Acest cuvânt vine de la Mine, este sursa vieții, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Prin 

urmare, pentru a-și depăși ignoranța, oamenii vor trebui să lase în urmă convențiile și fanatismul religios și 

să vină la Mine, Cel care sunt în spirit - nu printre formele de închinare pe care toată lumea a vrut să Mi le 

ofere. Dar când vor veni la adevărata Sursă, îi voi primi pe toți, le voi îndepărta durerea, îi voi elibera de 

povara lor grea și îi voi împăca unul cu celălalt. 

45 Gândiți-vă: Dacă ați putea înțelege cu toții rolul vostru în această viață, omenirea ar fi renunțat 

deja la egoism, iar dacă fiecare ființă umană și-ar înțelege originea, destinul, și-ar raporta toate faptele sale 

la scopul pentru care a fost creată. 

46 Nu mai este nevoie de multe religii în lume, ați ajuns cu toții la punctul de a vă uni într-o singură 

credință și într-un singur mod de a vă închina lui Dumnezeu. Numai în uniunea gândurilor și în uniunea 

sufletului veți putea găsi lumina care vă va duce la progres, la armonie și la pace. 

47 Veți vedea acum că nicio religie nu va obține pacea oamenilor și libertatea lor spirituală. În 

schimb, veți fi martori la modul în care Mesajul meu divin, care ajunge la unii prin scrieri și la alții prin 

inspirații, va realiza salvarea, unificarea și spiritualizarea oamenilor. 
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48 Spiritualismul nu creează inegalități, spiritualismul este învățătura de care omenirea are nevoie și 

după care tânjește inconștient. Pentru că este pace, este iubire, este dreptate, este lumina după care oamenii 

flămânzesc. 

49 Voi, care auziți aceste cuvinte, credeți că aș putea să semăn în inimile voastre aversiune sau răutate 

față de cei care profesează alte confesiuni? Niciodată, discipoli, voi sunteți cei care trebuie să începeți să 

dați exemplul fraternității și al armoniei, privindu-i și iubindu-i pe toți cu aceeași afecțiune cu care îi 

priviți pe cei care vă împărtășesc modul de gândire. 

50 Toate comunitățile religioase vor trebui să facă acest pas. Ei vor trebui să fie inspirați de dorința de 

a se iubi unii pe alții într-un act de iubire față de Tatăl lor, pe care toți pretind că îl venerează. 

51 Nu vă fie teamă dacă sunteți numiți pierduți - întindeți mâna tuturor. Gândiți-vă că această lucrare, 

care este adevărată pentru voi, poate părea falsă pentru alții, pentru că în ochii lor îi lipsește consacrarea pe 

care religiile au primit-o pentru a fi recunoscute. 

52 Dacă credeți în Mine, dacă credeți că Mă fac cunoscut prin cuvintele acestor purtători de cuvânt, 

nu vă temeți de judecata semenilor voștri. Pentru că învățătura Mea este atât de elocventă și mesajul Meu 

conține atât de multe adevăruri încât, dacă știi cum să folosești bine aceste arme, cu greu poți fi învins. 

53 Nimeni nu vă va putea condamna pentru că ați căutat cu nerăbdare adevărul, adevărul perfect. 

Aveți cu toții un drept sacru de a face acest lucru și pentru asta vi s-a dat libertatea de a vă strădui să vă 

îndreptați spre lumină. 

54 Oameni buni, ați mâncat și ați băut la masa mea de mult timp. Dacă încă mai simțiți foame 

spirituală, este nejustificat, pentru că vi s-a oferit hrană zi de zi. Mi-e sete de dragostea Ta, dar ce-mi dai să 

beau? Bila și oțetul certurilor și al neînțelegerilor voastre! 

55 Vă spun în această zi de har: lăsați ca strălucirea mea divină să pătrundă în inima voastră, pentru ca 

voi să simțiți prezența mea și să vă transformați viața. 

56 Eu am venit ca judecător, dar adevărul este că, dacă tu cauți în cuvântul Judecătorului, trebuie să fii 

în mod necesar în prezența Tatălui - acel Tată care te iubește și care, de aceea, se dezvăluie în atâtea feluri 

pentru ca tu să-L cunoști mai bine. 

57 Știu că, cu cât mai mare este cunoașterea voastră, cu atât mai mare va fi dragostea voastră pentru 

Mine. 

58 Când îți spun: "Iubește-mă" - știi ce vreau să-ți spun? Iubiți adevărul, iubiți binele, iubiți lumina, 

iubiți-vă unii pe alții, iubiți Viața Adevărată. 

59 Învățați să Mă iubiți, să vă dați seama cum iubirea Mea vă urmărește pretutindeni, în ciuda 

fărădelegilor și păcatelor voastre, fără ca voi să puteți să vă sustrageți sau să evitați influența ei. Înțelegeți 

că, cu cât sunt mai grave fărădelegile voastre, cu atât mai mare este mila Mea față de voi. 

60 Răutatea oamenilor vrea să respingă iubirea mea, dar nu o poate înfrânge, pentru că iubirea este 

puterea universală, puterea divină care creează totul și mișcă totul. 

61 Dovada a tot ceea ce vă spun este cea pe care v-am dat-o atunci când m-am făcut cunoscut printre 

voi în acest timp în care omenirea se pierde în abisul păcatului său. Iubirea mea nu poate simți dezgust față 

de păcatul uman, dar poate simți compasiune. 

62 Cunoaște-Mă, vino la Mine pentru a-ți spăla petele în fântâna cristalină a milei Mele. Cereți, cereți 

și vi se va da. 

63 Ce poți să prezinți înaintea Mea, fie în inima ta, fie în sufletul tău, pe care Eu să nu-l văd? Ce 

suferințe, dorințe, griji sau secrete ai putea să-mi ascunzi? Niciuna. Învățați, așadar, să vă rugați 

duhovnicește, să vă mărturisiți lăuntric în fața Mea, să vă încredeți în preștiința și în mila Mea, pentru a 

putea turna în inima voastră acea pace care îi lipsește atât de mult. 

64 V-am spus că rugăciunea este limbajul sufletului cu care inima voastră îmi vorbește, se plânge, mă 

întreabă, plânge și se întărește. Dar uneori, când ființa ta este plină de încântare sau se simte inundată de 

pace, rugăciunea devine un imn spiritual care atinge înălțimile Împărăției Mele. 

65 Încredeți-vă în Mine, oameni buni, încredeți-vă în Mine, oameni buni, convinși că nu există pe 

pământ nici un om, nici un popor, nici o lege căreia să îi puteți încredința mântuirea voastră. Veniți la 

Mine, căutați-Mă, căutați Adevărul, apoi, într-o zi, veți fi cu toții uniți într-o singură "vale", sub o singură 

și aceeași lumină. 
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66 Oameni, națiuni, rase și popoare, cu toții vor trebui să urmeze chemarea divină atunci când spiritul 

omului, obosit de întemnițarea sa pe pământ, se va ridica, va rupe lanțurile materialismului și va striga 

strigătul de bucurie al eliberării spirituale. 

67 Astăzi, împlinirea cuvântului meu vă poate părea foarte îndepărtată, ca și transformarea morală și 

spirituală a acestei umanități. Dar depinde de voi să deschideți calea și să îndepliniți partea care vă 

aparține. Dacă nu o faceți, nu aveți dreptul să judecați împlinirea Cuvântului meu. 

68 Va veni un moment în care dorința omului de a-și dezvolta mai sus sufletul va fi atât de arzătoare 

încât va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a transforma această vale de lacrimi într-o lume în 

care să domnească armonia, va realiza "imposibilul", va merge până la sacrificiu și efort supraomenesc 

pentru a împiedica războaiele. 

69 Acești oameni vor fi cei care vor ridica această lume, care vor îndepărta din viața umană potirul 

suferinței, care vor reconstrui tot ceea ce generațiile trecute au distrus în lupta lor oarbă pentru putere, în 

materializarea și imprudența lor. Ei vor fi cei care vor veghea asupra adevăratei închinări pentru Mine - 

acea închinare fără fanatism sau acte de închinare exterioare și inutile. Ei vor încerca să facă omenirea să 

înțeleagă că armonia dintre legile umane și cele spirituale și împlinirea lor este cea mai bună închinare pe 

care oamenii o pot oferi lui Dumnezeu. 

70 Nu ați dori să fiți printre ei? Nu v-ar plăcea ca și copiii voștri să fie printre acei oameni cu un 

moral ridicat? Puteți satisface acest dor. Depinde de voi să le deschideți calea celor pe care vi i-am 

încredințat educației și îngrijirii voastre, pentru ca, atunci când va veni ceasul să înceapă bătălia decisivă a 

spiritului împotriva dominației materiei, ei să se unească în conștiința misiunii lor, puternici în credința lor 

și plini de cunoștințele pe care le transmite Cuvântul meu, și să formeze un singur corp, un singur popor, 

un singur spirit care să dărâme ziduri și să depășească obstacolele din calea sa, așa cum a făcut Israel când 

a căutat Țara Făgăduinței. 

71 Știu că, dacă nu-ți vei lăsa copiii suficient de pregătiți, sufletul tău va plânge de dincolo pentru 

soarta celor care au rămas abandonați pe pământ, pentru că îi va vedea cum vor sucomba fără să se poată 

apăra de invazia de nenorociri și de plăgi care vor veni să biciuiască popoarele de pe pământ. 

72 Vă puteți imagina ispășirea și durerea sufletului care, în loc să culeagă roade dulci, găsește doar 

tufișuri spinoase și urzici când ajunge în lumea spirituală? 

73 Iată ce trebuie să evitați în timp - acum că aveți din belșug lumina unei instrucțiuni pe care v-o dau 

pentru mântuirea tuturor oamenilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 298  
1 Vindecați toate suferințele, atât cele trupești, cât și cele sufletești, căci aveți sarcina de a-l mângâia, 

întări și vindeca pe aproapele vostru. Dar eu vă întreb: Cum ați putea să le dați sănătate celor în nevoie 

dacă voi înșivă ați fi bolnavi? Ce pace ar putea să curgă din sufletul tău când este tulburat de griji, de 

suferințe, de chinuri ale conștiinței și de pasiuni josnice? 

2 Doar ceea ce ai acumulat în inima ta vei putea oferi semenilor tăi. 

3 Astăzi trebuie să acumulați cât mai multe din bunurile pe care le distribui acestui popor și să 

învățați să le păstrați în timpul ostilităților și al adversităților, astfel încât, atunci când va veni timpul să vă 

îndepliniți misiunea, să fiți victorioși în luptă. Pacea, lumina și balsamul vor forma un singur corp cu ființa 

ta - în așa fel încât nu numai că vei vindeca un bolnav prin impunerea mâinilor, dar vei transmite sănătate, 

pace și întărire prin cuvântul tău, gândurile tale, privirea ta, iar în multe cazuri simpla ta prezență va radia 

aceste puteri. 

4 Dar să nu credeți că vă va fi de ajuns să știți că v-am acordat aceste daruri. Nu - trebuie să știi că ai 

nevoie de puterea de a le manifesta și este esențial să o obții prin credința în Mine, prin activitate plină de 

iubire față de aproapele tău, prin puritate de sentimente și altruism. Oricine nu lucrează conform acestor 

principii - chiar dacă este înzestrat de Mine - nu va transmite nimic bun. Căci aceste daruri înfloresc și 

cresc doar prin sentimente nobile, pure și înălțătoare. 

5 Adevărat, sunt mulți care, deși nepregătiți, lasă în calea lor o dâră de miracole. Dar nu ei sunt cei 

care le fac, ci eu, pentru că am compasiune pentru cei nevoiași, pentru cei bolnavi, pentru cei săraci 

spiritual și pentru oamenii de bună credință. Dar apoi acești "lucrători" își atribuie minunile mele. 

6 Sunt alte cazuri în care cel care nu este încă calificat pentru ceea ce i-am încredințat pentru că nu 

știe cum să se pregătească. Dar credința lui este mare și simte milă pentru aproapele său. Îi acord minuni 

care să-l încurajeze în munca sa, pentru ca el să persevereze și să se desăvârșească. 

7 A spune că retrag darurile de la cel care nu le folosește bine este o greșeală. Dar cel care nu le 

folosește în scopurile pe care i le-am indicat își pierde imediat puterea de a le folosi. 

8 Cum aș putea să-l lipsesc pe om de darurile sale spirituale, din moment ce acestea sunt mijloacele 

de a obține mântuirea și singurele sale arme pentru a se apăra? Dacă dreptatea Mea ar proceda așa cum 

credeți voi, aș fi privat deja mulți oameni de lumina conștiinței lor și aș fi privat multe creiere de 

inteligență. Dar vă spun din nou că nu-i lipsesc pe oameni de darurile lor, căci tocmai aceste calități sunt 

cele prin care trebuie să se răscumpere și să se ridice la perfecțiune. 

Îmi spui că unii își pierd mințile, iar alții își pierd prematur viața sau anumite abilități. Desigur, dar nu 

eu sunt cel care le răpește ceea ce este deja al lor. Ei înșiși sunt cei care, prin slăbiciune, nebunie și 

amăgire, se lipsesc de ceea ce Tatăl lor le-a dat ca moștenire. 

9 Nu este mâna mea iubitoare de dreptate prezentă în toate acestea? 

10 Dar dacă observați puțin modul în care Eu aplic dreptatea Mea perfectă, vă veți convinge că 

dragostea Mea este cea care se manifestă în fiecare dintre aceste cazuri, redându-le unora lumina, altora 

pacea și altora viața, deși vă mai spun că, pentru a recăpăta ceea ce au pierdut, trebuie să treacă mai întâi 

printr-o mare purificare. 

11 Vă voi vorbi despre tot ceea ce este în acest Cuvânt, căci nici un capitol nu trebuie să lipsească din 

învățătura Mea. Vă voi învăța totul, astfel încât mâine să nu mai aveți îndoieli, nici incertitudini. 

12 Vreau să fac din voi un popor conștient de destinul său, cunoscător al misiunii sale, pregătit să 

semene și să răspândească cu toată sinceritatea și puritatea această sămânță binecuvântată pe care am lăsat-

o în inimile voastre pentru binecuvântarea și progresul spiritual al umanității. 

13 De aceea, când mi-am început discursul de învățătură din această zi, v-am spus mai întâi să vă 

vindecați și să vă întăriți cu mine astăzi. Căci din ceea ce este în inima ta vei transmite semenilor tăi. 

14 Niciodată să nu ai încredere că voi revărsa mila Mea asupra celor nevoiași care te caută, în ciuda 

imperfecțiunilor și nepregătirii tale. Căci chiar acum vă spun că, chiar dacă veți putea ascunde răul aici pe 

pământ, în fața Mea și când va veni judecata voastră, numai meritele voastre vă vor putea salva de o 

răsplată dureroasă. 

15 Înțelegi ce ți-a explicat această învățătură? Atunci nu o uitați niciodată! 
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16 Iubiți oameni: M-am manifestat de-a lungul vieții voastre, testându-vă în diferite forme și văzând 

că mă iubiți. V-ați împiedicat de bolovanii de pe cale, dar v-ați exercitat credința și v-ați îndreptat. 

17 Învățătura mea vă salvează și cuvântul meu vă înalță, pentru că aveți credință în prezența mea și în 

proclamarea mea prin înțelegerea acestor purtători de cuvânt. 

18 Sufletul tău a avut satisfacția de a descoperi în corpul său subtilitatea care ți-a permis să-mi 

recunoști prezența în această manifestare. 

19 Cât de mulți sunt cei care, prin scrierile veacurilor trecute, cunosc profețiile care au anunțat această 

eră. Și totuși, dacă ar asista la manifestările mele, nu le-ar crede și nici nu le-ar lua ca pe o împlinire a 

acelor promisiuni! Sunt cei care nu au atins nivelul de dezvoltare care să le permită să recunoască această 

lumină. 

Pe de altă parte, câți dintre cei care și-ar da astăzi viața pentru a mărturisi că Eu sunt Cel care Mă fac 

cunoscut oamenilor în acest moment, nici măcar nu știau că există profeții care vorbesc despre aceste 

evenimente. Motivul este că sufletul lor era deja pregătit și gata să primească lumina. 

20 Profeții, iluminații și clarvăzătorii au perceput venirea mea în spirit, au văzut cartea care se 

deschidea pentru a-și revărsa conținutul în mințile oamenilor, au confirmat prezența lumii spirituale printre 

oameni. Ei au văzut noul munte unde Domnul avea să vină pentru a uni poporul Său. Dar Eu vă spun că, 

după cum ați venit și M-ați simțit, așa se vor adăuga popoare după popoare și oameni după oameni, de 

îndată ce va veni vremea potrivită pentru trezirea fiecăruia. 

21 Să nu credeți că Mă voi face cunoscut în toate națiunile și popoarele de pe pământ în forma pe care 

v-am acordat-o. Dar, în puterea și înțelepciunea Mea infinită, voi ști cum să bat la ușile tuturor inimilor. 

22 Trebuie să vă spun că trebuie să răspândiți și să faceți cunoscută pe tot globul această sămânță 

spirituală pe care v-am încredințat-o în acest moment. 

23 Timpul manifestării Mele a fost timpul de pregătire a acestui popor. Instrucțiunea a fost lungă și 

detaliată - atât de lungă încât am văzut cum unele generații au plecat de pe acest pământ și altele au venit 

să le înlocuiască. Acest lucru a fost necesar pentru ca sămânța să încolțească, să se coacă și să dea roade. 

24 Învățătura se apropie acum de sfârșit, de aceea ascultați că în fiecare discurs de învățătură vă 

dezvălui procedura în care trebuie să lucrați în viitor. 

25 Munca mea are un scop final măreț, iar cuvântul meu este cel care vă conduce la acel scop. 

26 Știu că veți vărsa în continuare lacrimi, deși sunteți în rândurile celor care mi-au auzit vocea. Veți 

deplânge divizarea voastră pentru că încercările vă vor găsi slabi. Atunci vor fi durerea și loviturile date de 

lume care vă vor face să vă luați în drepturi steagul păcii, al unirii și al bunăvoinței despre care v-am 

vorbit încă din primele zile ale manifestării mele. 

27 Fiți binecuvântați dacă, la auzul acestor cuvinte, veți evita durerea și vă veți uni din fraternitate. 

Văd durerea și tristețea celor care au visat la frăția acestui popor și nu au văzut încă niciun semn de unire. 

Aceștia sunt cei care îmi spun în tăcere: "Doamne, fă ca iubirea ta să fie cea care ne unește. Dă-ne încă 

puțin timp să luptăm pentru salvarea noastră." 

28 Alții Mă întreabă: "Învățătorule, de ce trebuie să se purifice inima și de ce există suferință chiar 

dacă auzim Cuvântul Tău?". Dar eu vă spun: oameni buni, încă nu sunteți curați de orice pată, încă nu 

sunteți liberi de durere. Există în ființa voastră corzi care nu au fost încă afectate și este necesar să le testați 

pentru ca sufletul și inima să ajungă la fermitate. 

29 Dacă, prin simplul fapt de a Mă auzi, nu ați mai simți durere, ați face un efort în viața voastră 

pentru a vă purifica și a vă apropia de Mine? Cu adevărat, vă spun, atunci nu ați mai face nimic pentru a vă 

îmbunătăți constituția mentală și morală. 

30 Să știți, discipoli, că scopul luptei voastre este acea stare a sufletului pe care nici o durere nu o 

poate atinge, iar acest scop este atins prin merite, lupte, încercări, sacrificii și renunțări. 

31 Observați acele exemple de răbdare, credință, umilință și renunțare pe care le descoperiți uneori la 

unii dintre semenii voștri. Ei sunt suflete trimise de Mine pentru a da un exemplu de virtute în rândul 

umanității. La prima vedere, soarta acestor creaturi este tristă, dar în credința lor, ele știu că au venit să 

îndeplinească o misiune. 

32 Ați primit mari exemple de mesageri și discipoli ai mei în istoria voastră - nume care vă sunt 

cunoscute; dar, din acest motiv, nu neglijați micile exemple pe care le întâlniți în călătoria voastră prin 

viață. 
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33 Deseori săvârșiți fapte de mare înălțime, care ajung la Tatăl ca un tribut, care sunt vrednice de 

amintirea Lui și care servesc drept exemplu pentru cei din jurul vostru. Nu conștientizați întotdeauna 

valoarea acelei lucrări sau meritul acelui act, și este atât de bine pentru voi, ca nu cumva inima să se 

mândrească cu meritele sale, căci atunci sămânța se strică. 

Dar sufletul are totuși cunoștință de valoarea faptelor sale. Dacă nu ar fi așa, cât de des și-ar pierde 

timpul cu lucrări mediocre, crezând că este ocupat cu acțiuni înalte și utile. 

34 Discipoli, ați devenit statornici în suferințe, dar acum trebuie să vă înălțați prin spiritualizare. Nu 

contează că viața umană, cu greutățile, durerile și ispitele ei, te prigonește. Această cucerire este evidentă 

doar dacă știți cum să descoperiți procedura pentru a vă elibera. Dar care este acest mod de a face ca 

sufletul să se extindă și să devină liber? Prin rugăciune, prin reflecția asupra muncii mele, prin ocuparea cu 

lucrări nobile, prin ridicarea deasupra nenorocirilor. 

35 Cine reușește acest lucru va fi intrat într-o lume de lumină și pace, fără să se abțină de la 

îndeplinirea sarcinii sale în lumea materială. 

36 Aceasta este calea pe care v-am trasat-o pentru a scăpa de materialism, de greutățile pământești, de 

durere, de tentații și vicii. 

37 Vă invit la rugăciune, la meditație și la fapte bune, pentru ca, datorită spiritualizării, să ajungeți în 

regiunile unde vă veți potoli setea cu apa adevărului și unde veți fi inundate de lumina Tatălui vostru. 

Numai acolo veți putea să vă inspirați pentru a vă îndeplini bine îndatoririle, atât spirituale, cât și umane. 

38 Atâta timp cât trebuie să trăiți pe pământ, faceți-o în cel mai bun mod posibil. Dar nu vă arătați 

respingerea atunci când potirul durerii își varsă conținutul în inima voastră, declarând că nu mai doriți să 

trăiți în această lume. Pământul este "valea" în care sufletul se purifică și unde se dobândește meritul de a 

ocupa o locuință mai înaltă. Dacă ai ști cât de mult te costă sufletul tău să locuiești în ea. 

39 Este necesar să pregătești drumul și să pregătești casa pentru generațiile care vor veni să îți 

continue munca. Dar dacă nu vă îndepliniți partea voastră, ei vor trebui să facă ceea ce voi nu ați făcut, iar 

ceea ce li se va porunci să facă, vor trebui să lase pe seama altora. Credeți că aceasta este calea de a face 

dreptate voinței Tatălui vostru? 

40 Când ați intrat pe această cale aici, ați primit pe buzele voastre roadele generațiilor anterioare. 

Acesta a fost darul pe care vi l-au lăsat ca moștenire. Nu credeți că, în același mod, ar trebui să lăsați ceva 

pregătit pentru cei care vor veni în curând să vă înlocuiască? 

41 Treziți-vă, oameni buni! Cel de dincolo îți urmărește pașii pe pământ! Aceste lumi cunosc lucrările 

voastre! Când văd această umanitate scufundându-se în marea dușmăniei și a patimilor lor, se cutremură și 

se roagă pentru voi. 

42 Fiți cu inima bună, nu sunteți abandonați. Încredeți-vă în Tatăl vostru și aveți încredere în cei care 

vă iubesc și vă protejează din partea tărâmului spiritual. 

43 Dacă vă dedicați cu adevărat lucrării Mele în timpul în care vă dau instrucțiunile Mele - vă spun cu 

adevărat, acest timp va fi suficient pentru ca voi să fiți pregătiți să faceți pasul hotărât către noua perioadă 

care se apropie. 

44 Am ales ca acești ultimi trei ani ai manifestării Mele să reprezinte acei ani în care am predicat 

Doctrina Mea în Era a Doua. În acest fel veți putea înțelege mai bine dragostea, voința și devotamentul 

discipolilor care M-au urmat atunci, deoarece un timp scurt a fost suficient pentru ca ei să devină discipoli 

ai Maestrului divin, apostoli ai adevărului. 

45 Atunci au fost doisprezece aleși care urmau să Mă urmeze direct, și dintre cei doisprezece numai 

unul a căzut în ceasul încercării, pe măsură ce se apropia plecarea Mea. 

46 Astăzi am așezat la masa Mea un număr mare de discipoli pentru ca, ascultându-Mă în mod 

constant și urmând pas cu pas învățăturile Mele, să ajungă la sfârșitul acestui timp de manifestare ca niște 

oameni puternici - suficient de puternici pentru a nu-și trăda Maestrul și nici pe ei înșiși. 

47 "Vegheați și rugați-vă", vă spun vouă, oameni buni, așa cum am spus ucenicilor mei când a venit 

ceasul. Fiți treji, pentru că trupul este slab și își poate trăda sufletul într-un moment de slăbiciune, și nu 

vreau ca mai târziu, ca ființă umană sau spirituală, să vărsați lacrimi amare din cauza unui moment de 

confuzie sau slăbiciune. 

48 Să nu credeți că consecințele neascultării vor fi imediate - nu. Ceea ce vă spun, însă, este că mai 

devreme sau mai târziu va trebui să răspundeți pentru faptele voastre, chiar dacă uneori vi s-a părut că 
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fărădelegea voastră nu a avut consecințe, având în vedere că timpul a trecut și dreptatea Mea nu a dat 

niciun semn. Dar tu știi deja, prin Cuvântul Meu, că Eu sunt inexorabil ca Judecător și că atunci când va 

veni judecata ta, vei deschide ochii la lumina conștiinței. 

49 Nimeni să nu ia asupra sa această judecată, nimeni să nu dorească această cupă de durere, de 

angoasă, de remușcări și de disperare, căci sufletul tău va suferi într-un mod pe care nu ți-l poți imagina 

dacă conștiința ta te va numi mereu "neascultător", "trădător", "nerecunoscător", după ce ai fost numit 

"ucenic iubit", "dragă" și "moștenitoare a împărăției mele" de către Maestrul tău. 

50 Dacă n-aș ști că sunteți încă capabili de eroare, de neascultare sau de degradare, nu v-aș vorbi în 

acest fel. Dar îți cunosc slăbiciunea și este necesar să te trezesc. Dar de ce nu ați ajuns încă să vă dați 

seama pe deplin de modul în care trebuie să interpretați fiecare dintre instrucțiunile Mele, deși în curând 

veți fi ajuns la sfârșitul proclamării Mele? Pentru că v-ați obișnuit cu Cuvântul Meu în așa măsură încât îl 

considerați din ce în ce mai neînsemnat, iar voi, pe de altă parte, din ce în ce mai importanți. 

51 Vă vorbesc pentru binele vostru, pentru că nicio eroare umană nu va fi în stare să dăuneze 

spiritului meu sau lucrării mele. Cu toate acestea, veți putea foarte bine să vă provocați singuri multe rele 

prin greșelile voastre, iar eu vreau să vă scutiți de acest rău. 

52 Știți cum, în Epoca a Doua, un moment de slăbiciune din partea unuia dintre discipolii mei a 

provocat atâta durere nu numai Maestrului său, ci și fraților săi și tuturor celor care Mă iubeau, cum din 

acel moment totul s-a schimbat pentru cei care Mă urmau. 

Maestrul a fost smuls din brațele ucenicilor, cuvintele de iubire pe care buzele sale le rosteau atât de 

des s-au încheiat. Acel trup binecuvântat prin care simțeau prezența lui Dumnezeu în lume a dispărut. Au 

simțit cum umbrele durerii și ale abandonului le învăluie viețile. Dar nu numai ei au plâns pentru această 

moarte sacrificială, ci și omenirea din toate timpurile a plâns pentru ea. 

53 Acum vă întreb: Credeți că greșeala acelui ucenic trădător a împiedicat ca lucrarea Mea să fie 

împlinită? Credeți că acea eroare a schimbat ceea ce am prevăzut? - În niciun caz. Lucrarea Mea, Adevărul 

Meu și Misiunea Mea s-au împlinit cu o perfecțiune supremă, la fel cum trebuiau să se împlinească toate 

circumstanțele prevăzute ale vieții pe care acei discipoli le vor prezenta Domnului lor. Pentru că voința 

divină nu poate fi niciodată supusă modalităților umane de a acționa. Ea are loc indiferent de păcatul uman 

și va avea loc întotdeauna. 

54 Îmi dau seama că pregătesc totul pentru ziua testului care se apropie. Dar vă spun că un singur 

purtător de cuvânt conștiincios și pregătit ar fi de ajuns pentru ca Eu să vă transmit ultimele Mele cuvinte, 

pentru a pecetlui cu ele adevărul pe care vi l-am dezvăluit de-a lungul atâtor ani și prin intermediul atâtor 

purtători de cuvânt. 

55 Dă-ți seama, Israel, cât de mică este mulțimea care se așează sub pomul vieții. Unii nu au înțeles 

instrucțiunea Mea divină, alții au fost surprinși de ispită în calea lor. Dar eu vă dau un sfat bun ca Tată, și 

ca Stăpân vă instruiesc. 

56 Această învățătură să ți-o întipărești în inimă, ca să poți urma calea Mea, ca să luminezi orbii, ca 

surzii să audă chemarea iubirii Mele, ca șchiopii să meargă și să Mă urmeze, ca omenirea să vadă lumina 

de la amiază. 

57 În prezent, pregătesc oamenii pentru a-i face liberi de orice păcat. Lumina mea luminează inimile 

lor pentru ca ei să practice iubirea între ei. 

58 Din momentul în care Ilie v-a condus la obstacol, ați fost pregătiți pentru a ajunge la spiritualizare 

și la înălțarea sufletului vostru. Ai venit la Mine și ai spus: "Doamne, fă-mi voia Ta". Ți-am dat o haină 

nouă pentru picioarele tale, am îndepărtat zdrențele pe care mi le-ai oferit și ți-am împodobit sufletul cu o 

haină curată. Am pus în sufletul tău semnul poporului Meu ales, Israel, și ți-am spus: Acestea sunt 

rândurile din care faceți parte, pentru a vă putea arăta supunerea și ascultarea față de porunca mea. Iar Tu 

Mi-ai spus: "Tată, fă voia Ta asupra mea". 

59 Da, copiii Mei, v-am luminat pentru ca să nu fiți ignoranți, pentru ca voi să practicați învățătura 

Mea ca cei puternici, pentru ca voi să Mă adăpostiți în inimile voastre și să vă despărțiți de cei răi, pentru 

ca voi să simțiți durerea celor care merg orbește pe drumul lor din materializare. Eu v-am dat balsamul 

spiritual pentru ca voi să îi vindecați și să le dați o viață nouă, pentru ca voi să îi conduceți la Mine. 

60 Am venit în acest timp pentru a da viață celor "morți", pentru a salva omenirea și a o smulge din 

abisurile ei, pentru a reciti de la prima până la ultima pagină a cărții instrucțiunile pe care i le-am dat de-a 
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lungul veacurilor. Aici este iubirea Mea, înțelepciunea Mea infinită. Cine dorește să Mă înțeleagă va trăi în 

Mine. Cine vrea să Mă iubească trebuie să fie cu Mine și trebuie să-și urmeze calea cu spiritualizare, astfel 

încât durerea să nu-l mai cuprindă și să nu se mai simtă singur. 

61 Aceasta este misiunea ta, Israel. Pregătiți-vă, pentru că trebuie să fiți discipolii mei, trebuie să-l 

ascultați pe Maestrul vostru cu toată atenția. Căci fiecare dintre voi trebuie să fie mâine ca o carte 

deschisă, în care oamenii să studieze și să cerceteze Cuvântul meu. 

62 Împlinirea misiunii dumneavoastră nu se limitează la cei patru pereți ai unei săli de ședință. Nu, 

Israel, privirea mea pătrunzătoare îți urmărește fiecare lucrare și, dacă vrei să te abați de la cale pentru o 

scurtă perioadă de timp, îți voi permite să faci acest lucru, pentru că ai libertate de voință. Dar eu vă spun: 

În neascultarea ta, vei întâlni durere la fiecare pas. Dar când vă veți pocăi, vă voi spune: "Întoarceți-vă la 

Mine, căci vă aștept ca să vă mângâi. 

63 Oricine vrea să vină la Tatăl trebuie să se elibereze de mândrie, de vanitate și de orice infirmitate 

pe care o vede privirea mea pătrunzătoare. 

64 Mi-a plăcut să mă folosesc de cei umili, de cei ignoranți. Dragostea mea a lucrat în inima lui. I-am 

încredințat legea Mea, i-am făcut să simtă prezența Mea și i-am spus: "Du-te și lasă să fie chemați semenii 

tăi, condu-i la Mine, căci Eu le voi da tot ce au nevoie pentru ascensiunea lor spirituală". 

De aceea, v-am spus că misiunea voastră este mare și dificilă. Trebuie să înțelegi multe lucruri și să 

lucrezi mult pe calea ta spirituală. Dar voi nu sunteți săraci, sunteți bogați pentru că Mă aveți pe Mine, 

pentru că M-ați auzit și M-ați simțit, pentru că v-am încurajat și v-am spus: Nu vă îngrijorați, căci mila 

Mea va fi mereu cu voi. 

Fiecărui "muncitor" i-am dat o bucată de pământ pentru ca el să o cultive și să culeagă roade bune. Dar 

dacă fructul este amar, nu-l voi accepta. Muncitorul va trebui să își cultive din nou pământul până când va 

culege roadele care au un gust bun și sunt demne de a ajunge la Mine. 

65 Munca mea va rămâne nepătată și adevărul meu va fi mereu același. 

66 Petele și murdăriile acestui popor vor fi șterse de dreptatea mea și veți vedea că voința mea se va 

face întotdeauna. 

67 Acum știi ce vreau de la tine și ce nu trebuie să faci după voia mea. Trăiți în armonie cu conștiința 

voastră și ea vă va spune întotdeauna ce trebuie să faceți pentru a îndeplini voința Mea. 

68 Vă spun încă o dată că trebuie să vegheați și să vă rugați, pentru ca în acest timp să nu fie cineva 

care să cadă în ispită în ceasul decisiv. Dar dacă cineva se va ridica împotriva voinței Mele, trădând ceea 

ce am decretat, și va face ca evenimentele să ia un curs diferit, vă spun că, într-adevăr, lucrarea Mea nu va 

fi afectată, pentru că este divină. Dar cei care ar trebui să nesocotească cu mândrie voința Mea în 

momentul decisiv vor simți în ființa lor consecințele încăpățânării lor. 

 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 299  
1 Discipolul: Maestrul este cu voi și dă un sărut fiecăruia dintre copilașii săi. 

2 Sunt impresionat de încântarea spirituală cu care comemorați în aceste zile noaptea binecuvântată 

în care "Cuvântul" s-a făcut om pentru a locui printre voi. 

3 Dacă vă veți uni mai strâns în iubire frățească și veți dărui tandrețea voastră copiilor pe care vi i-

am încredințat, veți simți iubirea perfectă pe care v-a trimis-o Tatăl vostru. Mi-am deschis tezaurul și am 

luat din el ceea ce trebuie să fie lumină și pace în omenire. 

4 Aș vrea ca toată lumea să-mi simtă prezența. Dacă, cel puțin în aceste zile de aducere aminte, 

oamenii ar ști să-și sensibilizeze și să-și spiritualizeze inimile, ar putea să Mă găsească în orice loc, în 

calea fiecărei creaturi, în familii, în locurile în care locuiește durerea. Dar mai trebuie să aștept, nu toți sunt 

capabili să Mă simtă în inimile lor. Cu toate acestea, las un dar de iubire pe calea fiecăruia dintre copiii 

mei. 

5 Mă pot face cunoscut oamenilor într-un număr infinit de forme. Chiar și atunci când vă las să auziți 

Cuvântul Meu prin intermediul unui purtător de cuvânt uman, Eu le vorbesc altora în spiritul lor. 

6 În această zi în care oamenii comemorează acea zorii în care Mesia și-a început călătoria vieții sale 

pe pământ ca un copilaș, vreau ca întreaga omenire să simtă prezența mea spirituală. Vreau ca copiii să se 

bucure în Mine, tinerii să se oprească o clipă pentru a-și aminti de Cel care s-a făcut om din iubire pentru a 

vă salva, iar adulții, care varsă lacrimi când se gândesc la aceste evenimente și își amintesc de zilele 

fericite ale copilăriei lor, să simtă pacea Mea în inimile lor. 

7 Bucuria și tristețea vor alterna atunci când te vei gândi la pântecele matern care te-a legănat, la 

dragostea și mângâierile părinților tăi, la copilăria fericită, dar scurtă, și apoi la tot ceea ce ai pierdut treptat 

în lume: părinți, copilărie, bucurii, inocență. 

8 Va trebui să vă amintiți că multe inimi au devenit prea reci pentru a Mă iubi pe Mine și pentru a-i 

iubi pe cei dragi lor din lume. 

9 Rugați-vă în acest moment, oameni iubiți, și faceți ca cei care v-au uitat să-și amintească de voi, ca 

cei care au zburat în "valea spirituală" să se apropie de inima voastră, pentru ca toți să fie uniți în această 

zi a iubirii. 

10 Nu numai oamenii comemorează cu bucurie ziua în care s-a petrecut pe pământ minunea că 

"Cuvântul" lui Dumnezeu s-a făcut om. Lumea spirituală are și ea parte de această bucurie atunci când 

contemplă lucrările divine ale Domnului. 

11 Voi sunteți cei care ați avut cea mai clară manifestare a venirii mele, a prezenței mele și a 

cuvântului meu în acest timp pe această planetă. Vocea mea, umanizată prin purtătorul de voce, a aprins 

lumina în sufletele voastre, a elucidat mistere, a dezvăluit noi cunoștințe spirituale și a făcut minuni în cei 

care au ascultat-o. De aceea, sunteți numiți "discipoli ai Epocii a Treia" și Tatăl așteaptă întotdeauna de la 

voi cea mai mare venerație spirituală. 

12 Acum înțelegeți treptat sensul învățăturii mele și, de aceea, când încercați să vă amintiți pașii mei 

în lume, o faceți fără ritualuri, fără ceremonii, fără sărbători lumești. Permiteți ca jubilația voastră să fie 

interioară, iar atunci când o exprimați, o faceți ocupându-vă sufletul și inima ascultându-mi cuvintele și 

punând în practică ceea ce vă învață. 

13 O, popor binecuvântat și iubit: păstrați aceste amintiri sacre în inima voastră, lăsați-le să fie calea și 

lumina vieții voastre. Dacă vedeți că în aceste comemorări oamenii depășesc limitele respectului față de 

divinitate și cad în profanări, iertați-i așa cum îi iert și eu. Voi lăsa ca lumina mea să ajungă și la ei. 

Un cutremur de natură spirituală va zgudui omenirea, așa cum s-a prezis, și atunci oamenii se vor trezi 

pentru a se întoarce la Mine. Calea este pregătită pentru aceasta, încercări și evenimente extraordinare vor 

zgudui lumea și vor fi ca niște chemări la judecată care îi vor chema pe oameni la reînnoire. 

14 Deja astăzi vă învăț să vă rugați cu acea pregătire prin care sunteți capabili să vă uniți cu 

rugămințile care se înalță către Mine din partea națiunilor. Vă dau putere sufletească pentru ca în 

momentul de încercare să nu disperați și să nu vă simțiți lipsiți de intuiție. 

15 Îți dau cuvântul meu pentru ca tu să vorbești cu lumină adevărată în sufletul tău și să știi cum să te 

comporți în încercările și în crizele grave ale drumului vieții tale. 
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16 Vă binecuvântez și vă spun, de asemenea, că acolo unde se amintește de Întruparea "Cuvântului", 

de nașterea lui Hristos, va fi prezentă mantia iubitoare a Mamei voastre cerești, care s-a făcut femeie 

pentru ca Dumnezeu să treacă prin pântecele ei când S-a făcut om. 

17 Deoarece ea îl înțelegea în mare măsură pe Maestru, ea trebuia să fie cea care a devenit mama 

umană pentru a-l aduce pe lume. 

18 Ea nu a venit doar pentru a-și iubi "Fiul ei unic". Iubirea ei divină este o mantie universală de 

mângâiere, prezența ei în orice moment este tandrețe și mijlocire. Întoarceți-vă la ea și veți găsi în ea o 

scară spre cer care vă va conduce la Mine. 

19 Spiritul meu intră în case, îi mângâie pe cei care plâng și umple toate inimile de pace. 

20 Mesajul spiritual pe care vi-l aduc în această dimineață este pentru a vă pregăti pentru ultimul an al 

manifestării mele. 

21 Vă aduc pacea mea, pentru ca voi să o aduceți mai târziu la toate popoarele pământului. Căci pacea 

este cel mai înalt obiectiv la care ar trebui să aspirați. 

22 Pacea sufletului este o stare din care poți înțelege lumina înțelepciunii mele și tot ceea ce o minte 

confuză nu poate înțelege din lipsă de pace. 

23 Omul are nevoie de pace în suflet, de liniște în inimă. Dar această bogăție nu se obține prin forță și 

nici nu poate fi cumpărată cu orice preț. Este un har pe care îl dobândești prin perseverența în bunătate. 

24 Vă încredințez vouă, popor iubit, sămânța păcii, pentru ca voi să o răspândiți pe pământ. Dar vă 

spun sincer, nu sunteți singurii care vor răspândi această sămânță. Pentru că în sânul altor comunități - atât 

în această națiune, cât și în alte țări - există oameni care se roagă pentru pace, care doresc bunăstare pentru 

vecinii lor și care lucrează cu sârguință pentru a-și atinge scopul. 

25 Fericiți sunt toți cei care ascultă cu nerăbdare inspirația cuvântului meu în această a treia eră, 

revelațiile mele spirituale. Pentru că, pe măsură ce antrenează facultatea de percepție a oamenilor pe baza 

dezvoltării lor, ei vor aduna gândurile mele și vor ști cum să le manifeste în cuvinte și lucrări printre 

semenii lor. 

26 Omul poartă în sine puterea nemuritoare a spiritului și se va putea ridica din decadență prin dorința 

de eliberare, prin dorința de a se dezvolta mai sus. 

27 Acum este un moment în care omul recunoaște capacitatea și puterea inteligenței sale. El trebuie 

doar să permită sufletului său să folosească această putere într-o mare măsură pentru a realiza lucrările pe 

care Domnul le poruncește în Cartea Învățăturii Sale. 

28 Știți acum, iubiți ucenici, că pentru ca sufletul să lupte și să se exprime fără piedici, omul trebuie 

să se scuture de juguri, să elimine din inima sa tradițiile și să se elibereze de fanatismul religios, așa cum 

au făcut toți cei care s-au ridicat în toate punctele de pe pământ. 

29 Tuturor le-am pregătit o răscruce pe drumul lor, unde trebuie să se întâlnească și să se recunoască 

reciproc ca frați și surori în ideal, în luptă și în credință. 

30 Vă spun cu adevărat că în toate părțile lumii sunt împrăștiați spiritiști - oameni maturi care vor 

aduce pacea omenirii. Dar vă spun că unirea spiritiștilor de pe întreg cercul pământului nu se va face prin 

organizarea unei noi biserici, pentru că forța ei nu va fi materială. Unitatea lor va fi mentală, ideală și în 

ceea ce privește munca lor și, în acest fel, puterea lor va fi invincibilă, deoarece o vor fi extrasă din sursa 

eternă care este în Spiritul Meu. 

31 Tuturor le insuflu adevărul Meu și îi caut, de asemenea, pentru ca toate impuritățile să scape din 

inimile și mințile lor, deoarece acestea nu trebuie să se amestece cu lumina Mea. 

32 Cu toții au datoria de a se asigura că învățătura duhovnicească este explicată și clar perceptibilă 

prin intermediul facultăților lor spirituale și nu este contaminată de filozofii umane. 

33 Chiar și în vremuri mai vechi, oamenii au adăugat la revelațiile și învățăturile mele viziunile lor 

asupra lumii, filozofiile și teoriile lor, care au reușit doar să divizeze și să confunde omenirea. 

34 Vreau ca aceia care au găsit calea să o învețe ușor și să o facă ușoară pentru semenii lor, să nu o 

paveze cu pietre de poticnire, așa cum au făcut mulți, împiedicându-i astfel pe cei care Mă caută să vină la 

Mine. 

35 Celor care păstrează ritualismul - cei care insistă să îl personifice pe Dumnezeu în figuri, obiecte și 

efigii - le spun că, dacă nu iau calea spiritualizării, ei fac parte, fără să fie conștienți de acest lucru, dintre 

cei care promovează războaiele între națiuni, ignorându-i pe frații lor umani. 
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36 Tuturor vă spun cu adevărat că Dumnezeul în care credeți este pur și în iubirea Sa divină vă iubește 

pe toți în mod egal. 

37 Dacă vă spun adevărul și vă simțiți jigniți de el, amintiți-vă că nu o ființă umană v-a spus acest 

lucru, ci Maestrul vostru care vă iubește și vă arată greșelile voastre pentru a vă salva. 

38 Încă nu ați devenit conștienți de faptul că dorința de putere, fanatismul și intransigența sunt ca un 

val pe care, odată lansat, nu-l mai poți opri? 

39 Nu mă împotrivesc convingerilor nimănui dacă acestea se bazează pe adevăr. Cu toate acestea, lupt 

împotriva erorilor acolo unde acestea sunt găsite. 

40 Străduiți-vă încă de pe acum, cu toții spre același scop, reconciliind și armonizând viața voastră 

sufletească. Nimeni să nu creadă că merge pe o cale mai bună decât fratele său, nici să nu creadă că se află 

la un nivel mai înalt decât ceilalți. Vă spun că în ceasul morții, vocea mea va fi cea care vă va spune 

adevărul despre nivelul vostru de dezvoltare. 

41 Acolo, în acea scurtă clipă de iluminare în fața conștiinței, mulți își primesc răsplata; dar mulți își 

văd, de asemenea, măreția dispărând. 

42 Vreți să vă salvați? Atunci veniți la Mine pe calea fraternității. Este singura, nu există alta, este cea 

scrisă în porunca mea supremă care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

43 Umanitate: În aceste zile în care comemorați nașterea lui Isus, lăsați pacea să intre în inimile 

voastre și să apară ca o familie unită și fericită. Știu că nu toate inimile simt o bucurie sinceră atunci când 

comemorează venirea mea pe lume în acel moment. Foarte puțini sunt cei care își iau timp pentru reflecție 

și adunare și permit ca bucuria să fie una interioară, iar sărbătoarea amintirii să aibă loc în spirit. 

44 Astăzi, ca în toate timpurile, oamenii au transformat zilele comemorative în festivaluri profane și 

lipsite de sens, pentru a căuta plăceri pentru simțuri, departe de ceea ce ar trebui să fie bucuriile spiritului. 

45 Dacă oamenii ar folosi această zi pentru a o dedica spiritului, reflectând la iubirea divină, a cărei 

dovadă irefutabilă a fost faptul că m-am făcut om pentru a trăi cu voi, vă spun cu adevărat, credința voastră 

ar străluci în cea mai înaltă parte a ființei voastre și ar fi steaua care v-ar arăta calea care duce la mine. 

Sufletul tău va fi atât de pătruns de bunătate încât îi vei copleși pe cei nevoiași cu binefaceri, mângâiere și 

cordialitate în drumul tău în viață. V-ați simți mai mult ca frați și surori, i-ați ierta din inimă pe cei care v-

au greșit. Te-ai simți plin de tandrețe la vederea celor marginalizați, a acelor copii fără părinți, fără adăpost 

și fără dragoste. Te-ai gândi la popoarele fără pace, unde războiul a distrus tot ce este bun, nobil și sfânt în 

viața umană. Atunci rugăciunea voastră se va ridica pur și simplu spre Mine și va spune: "Doamne, ce 

drept avem noi la pace, când sunt atât de mulți frați și surori de-ai noștri care suferă cumplit? 

46 Răspunsul meu ar fi următorul: De vreme ce ați simțit durerea semenilor voștri, v-ați rugat și ați 

avut compasiune, adunați-vă în casa voastră, așezați-vă la masă și bucurați-vă în acel ceas binecuvântat, 

căci Eu voi fi prezent acolo. Nu ezitați să fiți bucuroși, chiar dacă știți că în acel moment sunt mulți cei 

care suferă, căci vă spun cu adevărat, dacă bucuria voastră este sinceră, din ea va emana un suflu de pace 

și de speranță care îi va atinge pe cei aflați în nevoie ca un suspin de iubire. 

47 Nimeni nu vrea să spună că vreau să șterg din inimile voastre cea mai pură sărbătoare pe care o 

celebrați în cursul anului când comemorați nașterea lui Isus. Vreau doar să vă învăț să dați lumii ceea ce i 

se cuvine și sufletului ceea ce i se cuvine; căci dacă voi celebrați atâtea sărbători pentru a celebra 

evenimentele umane, de ce nu lăsați această sărbătoare sufletului pentru ca, devenit copil, să vină să-mi 

ofere darul său de iubire, pentru ca el să ajungă la simplitatea păstorilor de a se închina la Mine și la 

umilința înțelepților de a-și pleca gâtul și de a-și oferi cunoștințele în fața Domnului adevăratei 

înțelepciuni? 

48 Nu vreau să umbresc bucuria care înconjoară viața oamenilor în aceste zile. Nu este vorba doar de 

puterea unei tradiții - este pentru că mila mea te atinge, lumina mea te luminează, iubirea mea te învăluie 

ca o mantie. Atunci simțiți inima plină de speranță, bucurie și tandrețe, plină de nevoia de a dărui, de a trăi 

și de a iubi. Dar nu întotdeauna permiteți ca aceste sentimente și inspirații să se exprime în adevărata lor 

generozitate și sinceritate, pentru că risipiți această bucurie în plăcerile lumii, fără a permite sufletului 

pentru care a venit Răscumpărătorul să trăiască acea clipă, să intre în acea lumină, să se purifice și să se 

mântuiască. Căci acea Iubire divină care s-a făcut om este veșnic prezentă pe calea vieții fiecărui om, 

pentru ca acesta să găsească viața în ea. 
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49 Pacea Duhului meu se răspândește ca o mantie de tandrețe peste toți oamenii în această noapte de 

pace, iar un sărut plin de iubire, care pornește din sufletul Mariei, ajunge la fel la fiecare dintre copiii ei. 

50 Priviți cu atenție, discipoli, și veți recunoaște în fiecare zi, în timp ce mergeți, un dar de iubire din 

partea Dumnezeului vostru. 

51 În această zi de har, când comemorați noaptea binecuvântată în care Mesia s-a făcut om pentru a 

locui cu voi, vă spun cu adevărat că nu numai aici mă prezint și mă manifest, ci mă fac simțit în diferite 

moduri de către toți. 

52 Abordez copiii într-un fel, tinerii în alt fel, iar adulții în altul. Eu bat la ușile fiecărei comunități 

religioase și le fac cunoscută prezența mea, în funcție de lumina fiecărei comunități. Dar nu las pe nimeni 

fără o vizită. 

53 Aceasta este cea mai iubitoare amintire din tot ceea ce aveți despre Maestrul vostru. Inima copiilor 

este plină de bucurie, iar cea a bătrânilor este inundată de pace și speranță în Mântuitorul. 

54 Voi, cei care aveți harul de a asculta acest cuvânt, sunteți printre puținii care sărbătoresc această 

sărbătoare fără ritualuri, sărbătorind-o în cea mai curată inimă. În acest fel nu vei putea cădea în profanare, 

și asta pentru că mintea ta a ajuns să înțeleagă că cea mai bună comemorare, cea mai plăcută înaintea 

Domnului, este cea pe care o săvârșești atunci când aplici exemplele Maestrului în viața ta, când trăiești 

învățătura lui. 

55 Gândește-te la toți semenii tăi, transferă-ți sufletul pe tot pământul. Dar gândiți-vă la ei cu iubire, 

cu milă, cu dorința de a le aduce pacea, și vă spun cu adevărat că rugăciunile, gândurile și dorințele voastre 

nu vor fi zadarnice. 

56 Vă pregătesc calea pentru momentul în care va avea loc trezirea spirituală a acestei umanități. 

Încercări, evenimente și chemări vor apărea pe calea oamenilor și le vor vorbi despre prezența Noii Ere. 

57 V-am avertizat deja pentru a nu dispera atunci când vedeți că între religii și între popoare apar 

ciocniri de viziuni ale lumii. Amintiți-vă că v-am spus că această luptă este indispensabilă pentru ca între 

oameni să existe concordie, armonie și pace. 

58 Atunci, când lupta va deveni mai puternică, veți vedea că oamenii vor căuta adevărul din proprie 

inițiativă și nu se vor teme nici de amenințări, nici de condamnări. Atunci vor apărea profeți din rândul 

popoarelor asuprite de stăpânii și conducătorii lor. În acel moment, Doctrina mea va străluci în toată 

splendoarea ei, răspândită pe pământ prin munca noilor mei discipoli. 

59 Astăzi, cuvântul meu vă încurajează și, în același timp, încercările dau fermitate sufletului vostru, 

astfel încât să nu vă fie teamă de lovituri, de jigniri și de trădări. 

60 Mulți dintre voi Mă urmează cu mare amărăciune pentru că ați întâmpinat opoziție, necredință și 

batjocură în sânul familiei voastre. Rudele tale s-au îndoit de darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și de 

misiunea pe care te-a trimis să o îndeplinești. 

61 Unii au fost expulzați din casele lor, alții au fost forțați să emigreze în alte țări. 

62 Vă spun că nu ați fost singurii care nu au fost crezuți de rudele lor. Vă reamintesc cazul lui Iosif, 

fiul lui Iacob, care a fost vândut unor negustori de către frații săi, deoarece aceștia și-au dat seama că Iosif 

era un mare profet și îl invidiau. Dar îndurarea Domnului l-a acoperit cu mantia sa pe tânărul care, ajuns în 

Egipt ca sclav, prin credința și perseverența sa în legea strămoșilor săi, și îmbrăcat cu harul și 

înțelepciunea lui Dumnezeu, a devenit, alături de Faraon, sfetnicul, slujitorul și profetul acelui popor. 

63 Sufletul lui Iosif a fost credincios în virtute, drumul său prin acel neam a lăsat o urmă de 

binecuvântări, de belșug, de prosperitate și de pace. 

64 Iosif nu-l uitase pe Iacov, tatăl său, pe care îl iubea nespus, și nici pe frații săi, deși aceștia îi 

înțepaseră inima de rușine, vânzându-l și trădându-i dragostea filială. Dar, în cele din urmă, a venit 

momentul justiției divine. Ținuturile Canaanului, unde locuia Iacov cu fiii săi, fuseseră devastate de secetă. 

Mizeria și foametea au pus stăpânire pe acele ținuturi, în timp ce în Egipt grânarele erau pline de grâu. 

65 Frații lui Iosif, pe care îl uitaseră și îl credeau mort, au pornit spre Egipt în căutare de grâu, fără să 

știe în fața cui vor trebui să se prezinte. 

A sosit ceasul dreptății - dar nu pentru a pedepsi și umili, ci pentru a ierta. Ce dreptate mai mare ar fi 

putut exista pentru cei care au judecat greșit și au rănit? 
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Când generosul Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi, i-a copleșit cu binecuvântări și iertare, în timp ce ei 

au făcut genuflexiuni, pocăiți și afectați, amintindu-și de profețiile lui Iosif când era copil și minunându-se 

când au văzut că se împlinesc. 

66 Înțelegeți, copiii mei? Atunci rămâneți neclintiți în zilele de necaz, rezistați la dezamăgiri și la 

singurătate, pentru că în cele din urmă va suna ceasul dreptății și îi veți vedea pe cei care v-au trădat și 

batjocorit apărând în fața voastră, conștienți. 

67 Vei avea noblețea lui Iosif de a-i primi și ierta pe cei care te-au jignit? Imaginați-vă imaginea lui 

Iosif stând în picioare și privindu-și frații care îngenuncheau și plângeau de remușcare. Această imagine 

este o reflectare a justiției mele iubitoare. Iosif stătea în picioare datorită virtuții sale, în timp ce frații săi, 

îngenuncheați de pocăința lor, erau îngenuncheați. 

68 Vreau ca acea sămânță a lui Iosif, un copil al lui Israel, să fie prezentă printre voi și să răsară. 

69 Isus, Maestrul vostru, a trebuit să emigreze și el în Egipt când abia începea să trăiască pe pământ. 

Aceasta pentru că poporul nu a simțit venirea Lui, iar când au fost semne că acel copil era Mesia-Regelui 

promis de Domnul acelui popor, poporul s-a îndoit pentru că nu era îmbrăcat în haine regale și și-a lăsat 

ochii să rătăcească neîncrezători de la ieslea mizerabilă la grajdul țărănesc, care în opinia lor nu era patul și 

locul de dormit demne de un Rege. 

70 A trebuit să caut sânul unui popor ca Egiptul, pentru că poporul la care venisem nu a fost în stare 

să-mi ofere un adăpost protector. Dar aceasta nu a fost singura durere pe care a trebuit să o sufere inima 

mea. 

71 Când m-am întors din Egipt și apoi am locuit în Nazaret, am fost mereu batjocorit și rănit de 

manifestări de necredință și rea-voință. 

72 Am făcut minuni acolo, mi-am demonstrat caritatea și puterea - și am fost judecat greșit. Nici unul 

dintre cei care îmi cunoșteau îndeaproape viața și lucrările nu a crezut în mine. De aceea, când a venit 

ceasul predicării, a trebuit să 

Eu, la plecarea din Nazaret, spun: "Adevărat vă spun că niciun profet nu găsește credință în patria sa. El 

trebuie să o lase pentru ca cuvântul său să fie auzit." 

73 Și nu a fost nici ultima durere pe care am băut-o din paharul meu de suferință. A lipsit o durere și 

mai mare - cea pe care unul dintre ai mei a trebuit să Mi-o provoace, unul dintre cei care mâncaseră la 

masa Mea și care fusese ca fratele Meu mai înainte - când M-a vândut pentru treizeci de bani dușmanilor 

cauzei Mele. 

74 Și eu am fost crezut mort, așa cum Iosif fusese pentru frații săi. Dar așa cum omul acela s-a arătat 

în fața ochilor consternați ai celor care îl uitaseră, așa m-am arătat și eu, dar ca ființă duhovnicească, în 

fața ochilor ucenicilor mei uimiți, cărora le-am dovedit că nu eram mort. 

75 Sunt aici, în împărăția Mea, așteptând sosirea tuturor celor care M-au uitat - a tuturor celor care M-

au trădat și M-au batjocorit. 

76 Sunt aici, așteptându-i pe toți pentru a-i îmbrățișa cu o iubire infinită. 

77 Vă vorbesc într-una dintre ultimele devoțiuni de dimineață, se apropie deja ultimul an al 

proclamării mele. Încă câteva zile, câteva ore, și anul anunțat de Mine și temut de poporul Meu va începe 

printre voi. 

78 Veți avea cu toții pregătirea necesară pentru a primi în inimile voastre tot ceea ce am pregătit să 

revărsăm asupra voastră? 

79 Îți voi oferi cuvântul meu, îți voi pune înaintea ta lucrarea mea, și aceasta va fi ca o masă 

strălucitoare la un banchet. 

80 Eu voi fi în mijlocul mesei, iar pe ea vor fi cele mai bune fructe și cele mai delicioase alimente ale 

spiritului. Ușile casei vor fi deschise pentru ca nimeni să nu stea departe de sărbătoare. 

81 De la această masă va pleca noul mesaj pentru națiuni, Vestea cea bună care îi trezește pe oameni - 

lumina care face vizibilă printre oameni sămânța nemuritoare a Spiritului. 

82 Puritatea lui Abel, credința lui Noe, ascultarea lui Avraam, tăria lui Iacob, inspirația lui David, 

înțelepciunea lui Solomon, veridicitatea profeților mei, înălțimea apostolilor mei, spiritualizarea lui Ioan 

vor străluci. 
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83 Oamenii nu vor trebui să poarte un veșmânt ca acelea, nici să se deosebească în exterior de ceilalți, 

nu vor trebui nici măcar să pronunțe numele Meu, pentru că voi împrăștia semințele de lumină, adevăr, 

cunoaștere, iubire și dreptate pe toate căile vieții voastre. 

84 Vă dau această învățătură ca pe un dar spiritual. Păstrează-l în inima ta ca amintire a uneia dintre 

ultimele învățături pe care ți le-a dat Maestrul tău cu ocazia orei comemorative pe care ați celebrat-o cu 

privire la nașterea mea ca ființă umană. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 300  
1 Simțiți prezența mea în liniștea inimii voastre și vă bucurați când cuvântul meu coboară pentru a vă 

lumina cu lumina cunoașterii spirituale. 

2 Îndreptați-vă sufletul, iubiți ucenici, căci mult ați plâns pe căile vieții. 

3 Aici sunt cu tine, dându-ți putere să lupți pentru pacea veșnică a sufletului tău. Dar vă spun cu 

adevărat, chiar înainte ca omenirea să Mă cunoască, Eu vă luminam deja din infinit și vă vorbeam inimilor 

voastre. Căci, de vreme ce sunt Una cu Tatăl, am fost întotdeauna în El. A trebuit să treacă veacuri peste 

omenire până când lumea M-a primit în Isus și a auzit Cuvântul lui Dumnezeu, deși trebuie să vă spun că 

nu toți cei care au ascultat învățătura Mea în acea vreme aveau dezvoltarea spirituală necesară pentru a 

simți prezența lui Dumnezeu în Hristos. Prin urmare, a trebuit să aleg dintre cei chemați pe cei care 

trebuiau să dea o mărturie credincioasă a adevărului. Pentru ceilalți, învățătura Mea a fost greu de aplicat 

în acea vreme, deoarece idolatria și păgânismul predominau în inimile lor. Dar cuvântul iubirii a fost scris 

cu litere de neșters în conștiințe în așteptarea generațiilor care vor îmbrățișa crucea Maestrului lor. 

4 Atunci nu au fost doar doisprezece ucenici și câteva mulțimi care au pornit pe urmele iubirii mele, 

ci au fost popoare și națiuni care și-au transformat obiceiurile, viața, cultul față de Dumnezeu. 

Vă spun acest lucru pentru că astăzi, în timp ce trăiți zorii unui nou timp, sufletul vostru a ajuns la 

lumina unui nou mesaj. 

Nu toți cei care au văzut și auzit vor înțelege esența și semnificația acestei revelații. În timp ce unii sunt 

suficient de evoluați pentru a primi această lumină, alții - deși vor dori să o facă - nu vor fi capabili să 

înțeleagă multe învățături pe care le vor vedea învăluite în mister. 

Dar vremurile vor trece, noi generații vor veni pe pământ și acea lumină pe care doar câțiva au primit-o 

în zilele proclamării mele va străluci în mințile marilor mase, ale marilor popoare și națiuni. 

5 Cei care M-au primit în sufletele lor în acest moment vor rămâne aici ca discipoli ai Mei și vor fi 

responsabili pentru această moștenire divină care va fi transmisă cu fidelitate din generație în generație 

până când vor veni cei printre care spiritismul va înflori ca învățătură de pace și înțelepciune. 

6 Cine sunt discipolii mei în acest timp? Toți cei care iubesc acest cuvânt și îl pun în valoare. 

7 Pe mulți i-am chemat și i-am invitat la masa Mea pentru a se împărtăși din Pâinea Vieții, cea mai 

bună mâncare. Vreau ca ei să fie cei aleși, căci câmpurile care așteaptă sămânța sunt foarte vaste. 

8 Oameni buni: V-am spus de multe ori să "vegheați", să studiați și să fiți pregătiți, pentru că nu veți 

fi ignoranți pentru totdeauna. Se apropie ziua în care semenii voștri vor descoperi existența acestui popor 

care a auzit vocea Domnului în izolarea și umilința unui loc de întâlnire și vor dori să știe ce s-a întâmplat, 

care a fost mesajul Meu și ce dovezi v-am dat despre adevărul Meu. 

9 Bărbați și femei de toate felurile vor bate la ușile inimilor voastre în dorința de a vă cunoaște 

mărturia. Nu credeți că este corect ca această mărturie să fie clară, pentru ca semenii voștri să aibă o idee 

clară despre ceea ce a fost manifestarea mea, deoarece ei nu au avut norocul pe care l-au avut acești 

oameni de aici de a auzi învățăturile mele prin intermediul intelectului purtătorilor de voce? 

10 Dacă v-ați petrece ceva din timpul vostru reflectând la Cuvântul meu, nu ar mai fi nevoie ca eu să 

cobor să vă explic învățăturile mele. Pentru că atunci meditația, reflecțiile și autoexaminarea ta interioară 

te vor face să înțelegi dimensiunea responsabilității tale. 

11 Timpul care Mi-a rămas pentru a vă vorbi sub această formă este foarte scurt și, deoarece ați fost 

foarte lenți în a înțelege, a trebuit să vă ajut extinzând la maximum învățăturile Mele. 

12 Înțelegeți că mărturia pe care o veți aduce despre Mine nu se limitează la a repeta cuvintele Mele 

semenilor voștri - nu, acest lucru este ușor și nu necesită prea multă pregătire. Este suficient să păstrați 

acest cuvânt în memorie sau în scris pentru a-l repeta așa cum am spus. Dar dacă considerați că trebuie să 

dați adevărata mărturie prin faptele voastre de iubire, care fac palpabilă esența cuvântului meu, atunci 

explicați-l în același timp în mod amănunțit și simplu și dovediți-l prin fapte care depășesc cele umane. 

Atunci va trebui să înțelegeți că trebuie să obțineți o adevărată spiritualizare pentru a vă putea numi pe 

bună dreptate "martori ai Cuvântului meu în Era a treia". 

13 Cu câtă blândețe se vor pleca chiar și cei mai mari sceptici ai adevărului, dacă veți face cu ei 

faptele pe care v-am învățat! 
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14 Dacă simțiți cu adevărat iubire pentru aproapele vostru și vreți ca el să se împărtășească din mila 

voastră, gândiți-vă bine la această învățătură și pregătiți-vă pentru luptă cu cea mai mare sinceritate de care 

sunteți capabili. Atunci veți fi numiți pe bună dreptate "Martori ai lui Dumnezeu în cea de-a treia eră". 

15 Se apropie ora voastră, oameni buni, când fiecare dintre voi își va asuma misiunea și o va îndeplini 

cu dragoste adevărată pentru semenii săi. 

16 În timp ce eu îmi pregătesc plecarea, voi trebuie să vă pregătiți munca spirituală în lume. 

17 Văd că ai remușcări pentru că nu ai reușit să reții în memorie învățăturile Mele și că te temi că va 

trebui să te confrunți cu oamenii fără argumente care să susțină acest adevăr. Dar eu vă spun că nu trebuie 

să vă temeți. Pentru că atunci când îmi voi pregăti plecarea, când va veni timpul, voi da ordin ca în sânul 

acestui popor să fie produsă o carte care să conțină învățăturile și revoluțiile Erei a Treia, astfel încât 

această carte să ajungă în mâinile mulțimilor de oameni care vor găsi în ea discursurile mele doctrinare, le 

vor studia și se vor pregăti pentru a da mărturie despre adevărul meu. 

18 De mare importanță și utilitate vor fi scrierile care vor păstra cuvântul meu. Pentru că numai după 

plecarea mea vă veți dedica cu adevărat studiului ei. 

19 Prin intermediul acestei cărți, cei care au ascultat învățătura Mea, dar au uitat multe lecții și pasaje, 

își vor aminti cu emoție și încântare de momentele în care au primit mesajele divine de la Mine. Iar cei 

care nu M-au auzit vor fi uimiți de sensul învățăturilor Mele și vor vedea Împărăția Cerurilor acolo, în 

Infinit. 

20 Odată ce discipolul a parcurs un studiu temeinic și conștiincios și a obținut spiritualizarea, nu va 

mai avea nevoie de cartea materială. Căci în fiecare moment în care se pregătește, buzele lui vor repeta 

exact cuvântul meu, inspirat de spiritul său, în conștiința căruia va rămâne scris pentru totdeauna. 

21 Fiți binecuvântați - voi, cei care ați vegheat în așteptarea acestui moment, pentru că veți fi 

reîmprospătați în duh și în adevăr. Vă veți înălța într-o lume de lumină din care vă veți întoarce întăriți. 

22 Atunci, când veniți în acest fel, tânjind după Cuvântul Meu, vă eliberați de tot ceea ce aparține 

lumii. Veniți la Mine și beți paharul de esență divină. 

23 După ce ai luat parte la banchetul spiritual, viața în lume îți pare mai suportabilă, crucea mai 

ușoară, încercările mai blânde. 

24 Da, copiii mei, cel care se sprijină pe un toiag spiritual nu obosește. Cine privește spre cer nu cade 

pe pământ! 

25 O, dacă ați ști câte ființe pline de lumină și de iubire vă urmăresc din valea spirituală, vă ajută și vă 

inspiră! Dar cum poți să le ceri să te ajute dacă nu faci ceea ce îți vine? 

26 Dacă vrei să simți clar influența și ajutorul celor care simt milă pentru tine, trebuie să ai credință, 

să te supui îndemnurilor lor, să ai încredere, sensibilitate și o bună dispoziție sufletească pentru rugăciune. 

Atunci vei putea experimenta miracole în călătoria vieții tale. 

27 Cuvântul meu face ca inima ta împietrită, chinuită de suferință, să devină iubitoare. Și voi, când 

deveniți învățători ai semenilor voștri, trebuie să-i încurajați cu cuvintele voastre de mângâiere și cu 

faptele voastre de iubire. 

28 Cine nu va fi convins în fața unei dovezi de sinceritate, de iubire și de adevăr? Cine dintre voi nu-și 

amintește frazele cu care l-am primit în prima zi în care a auzit Cuvântul Meu - acea voce de neuitat a 

cărei tandrețe și singularitate l-a făcut să Mă recunoască? 

29 Vă iert fărădelegile, dar în același timp vă corectez ca să alungați din inimile voastre egoismul, 

pentru că este una dintre slăbiciunile care trag sufletul în jos cel mai adânc. Vă ating prin conștiință pentru 

ca voi să vă amintiți de îndatoririle voastre între frați și surori și să semănați opere de iubire și iertare de-a 

lungul drumului vostru, așa cum v-am învățat în Era a doua. 

30 Greoaie a fost crucea lui Hristos, foarte amară și dureroasă a fost calea, foarte stâncoasă a fost 

urcușul, și totuși, uitând de durerea Mea, i-am mângâiat pe cei care sufereau și i-am binecuvântat pe călăii 

Mei. 

31 Voi, oameni al căror spirit a primit lumina celor Trei Timpuri: Realizați cât de multă mizerie și 

suferință există. Este necesar să umplem umanitatea de iubire. Însămânțează-i cu fapte bune, luminează-i 

cu credință și speranță, revarsă-i cu pace. 

32 Pentru această lucrare, puterea și dragostea Mea sunt suficiente. Dar, din moment ce ați fost creați 

pentru a învăța să vă iubiți unii pe alții, este necesar să se ridice un popor care să fie ca o armată imensă de 
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soldați ai spiritualizării, de gardieni credincioși ai Legii Mele, pentru ca ei să impună adevărul Meu 

împotriva a tot ceea ce este fals și să aprindă lumina în întuneric. 

33 Un nou război va izbucni în curând în lume. Va fi un război cum nu s-a mai văzut până acum - un 

război al viziunilor lumii, al filozofiilor, doctrinelor, ideologiilor, credințelor și religiilor. 

34 Oameni: Trebuie să fiți pregătiți pentru acest moment și să le dați un semnal de alarmă copiilor 

voștri. 

35 Valul materialismului se va ridica și va deveni o mare agitată, o mare de suferință, disperare și 

teamă de nedreptatea oamenilor. Doar o singură barcă va naviga pe marea patimilor, a dorințelor și a urii 

oamenilor, și acea barcă va fi cea a Legii mele. Ferice de cei care sunt puternici când vine acel moment! 

Dar vai de cei care dorm! Vai de cei slabi! Vai de popoarele care și-au pus încrederea în fundamentele 

fanatismului religios, căci vor deveni cu ușurință pradă acestor valuri furioase! 

36 O, omenire, nu prevezi tu lupta? Nu te îndeamnă Cuvântul meu să te pregătești pentru a te apăra 

când va veni ceasul? Lumina mea este în toți, dar numai cei care se roagă, care se pregătesc, o văd. 

Lumina mea vă vorbește prin premoniție, prin inspirație, prin intuiție, prin vise și amprente. Dar voi 

sunteți surzi la orice chemare spirituală, sunteți indiferenți la orice semn divin. 

37 În curând veți vedea cuvântul meu împlinit și veți mărturisi că toate acestea au fost adevărate. 

38 Învățătura mea și numele meu vor fi ținta tuturor atacurilor și persecuțiilor, vor fi motivul pentru 

care dușmanii adevărului vă persecută. Dar învățătura mea va fi, de asemenea, sabia de lumină a celor care 

se ridică și apără credința, și va fi scutul în spatele căruia cei nevinovați vor găsi protecție. Numele meu va 

fi pe toate buzele, binecuvântat de unii, blestemat de alții. 

39 Toate facultățile omului vor fi dezlănțuite: inteligența, emoțiile, pasiunile; facultățile sale spirituale 

vor fi treze și gata de luptă. 

40 Ce confuzie va fi atunci! Câți dintre cei care au crezut că au crezut în Mine vor trebui să se 

convingă că nu a fost o credință adevărată! În multe case și inimi se va stinge lampa iubirii și a speranței. 

Copiii și tinerii nu vor avea un alt Dumnezeu decât lumea, nici o altă lege decât cea a pământului. 

41 În fața acestui haos, vă întreb, oameni buni: Ce misiune veți îndeplini atunci? Vei ascunde această 

bijuterie pe care ți-am încredințat-o? Veți închide cartea învățăturilor Mele și veți respinge astfel 

autoritatea pe care v-am acordat-o ca discipoli ai Mei? Nu, iubiți oameni, v-am pregătit ca să nu fiți 

surprinși de furtună și v-am încurajat ca să nu vă lăsați intimidați de elocvența sau de cunoștințele celor 

care vă combat. Cărțile, titlurile și numele sunt deșertăciuni umane. Dar ceea ce veți predica voi sunt 

adevăruri veșnice. 

42 O mișcare de confuzie a izbucnit în mijlocul vostru, care a provocat discordie, condamnări și 

discuții între voi. A fost necesar ca această încercare să îi afecteze pe oameni, pentru ca cei care au adormit 

să se trezească și pentru ca voi să găsiți în sfârșit definiția Lucrării mele. 

43 Nu vă temeți de această luptă interioară, oameni buni. Vă spun din nou că este necesar pentru 

trezirea voastră, pentru că faceți un nou cult din rutina și tradițiile voastre. Dar, cu adevărat, vă spun, 

spiritismul este total străin de orice rutină, obicei, tradiție sau ceremonie exterioară. 

44 În această încercare care v-a luat prin surprindere, unii s-au trezit cu convingerea că nu ați realizat 

adevărata spiritualizare. Aceștia vor trebui să se retragă pentru o vreme, deoarece oamenii majoritari se vor 

agăța de obiceiurile și tradițiile lor, pe care le vor considera în cele din urmă ca și cum ar fi legea. 

Apoi va exista o pauză în luptă, pentru ca acești oameni să mediteze și să reflecteze în interior, să 

observe și să dobândească experiență pentru ei înșiși. Pentru că după aceea bătălia va izbucni din nou cu 

cea mai mare putere, astfel încât esența învățăturii mele va străluci și opera mea va fi înțeleasă în toată 

puritatea și spiritualitatea ei. 

45 În acest al doilea test, majoritatea va fi formată din cei care își vor deschide ochii la adevăr, iar 

ceilalți, cu acțiunile lor de cult nepotrivite pentru lucrarea mea, vor trebui să se retragă din mijlocul fraților 

și surorilor lor până când vor ajunge la înțelegere, la corecție și se vor putea reîntâlni cu poporul. 

46 Înțelegeți că este necesar ca încercările să vă zdruncine și să vă trezească. Pentru că de unul singur 

nu ți-ai încălca rutina. 

47 Acea armonie și pace care există în mijlocul vostru este doar aparentă până când adevărata 

spiritualitate intră în inima voastră. Dar mai întâi veți fi testați și purificați în multe feluri. 
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Fiți conștienți de faptul că sunteți lăsați ca martori ai cuvântului meu dat în acest timp și că mărturia 

voastră nu trebuie să fie falsă, ci cât mai credincioasă, pe cât de fidelă sunteți capabili să o transmiteți. 

48 Astăzi, durerea este cea care te purifică. Mâine va fi spiritualizarea ta! 

49 Dacă, după finalizarea învățăturii mele și după ce ați trecut prin încercările voastre, confuzia și 

durerea ar continua printre voi, nu ați avea nicio justificare în fața Mea și ați avea parte de o încercare și 

mai mare decât cea prin care treceți în prezent. Iubești adevărul? Tânjești după pace? Apoi urmați 

Cuvântul Meu cu sinceritatea pe care o cere și sufletul vostru va găsi calea care duce la armonie. 

50 Înțelegeți că, în acest timp, Mi-am limitat lumina și revelațiile atunci când M-am făcut cunoscut 

prin acești purtători de voce, așa cum M-am limitat atunci când am vorbit prin gura profeților în trecut. 

51 Pe unul și pe celălalt i-am trimis în orele de încercare pentru umanitate, când aceasta era în pragul 

abisului sau al anihilării. 

52 Și aceia, prin intermediul cărora am făcut să se audă Cuvântul Meu în această a treia eră, sunt 

profeți de pe buzele cărora a răsunat vocea care îl trezește pe cel care doarme și îl avertizează pe cel care s-

a rătăcit. 

53 Cuvântul profeților a fost ca sunetul strălucitor al unei trâmbițe în întunericul fiecărui veac. Mulți 

au auzit-o, dar nu toți au crezut-o. De ce nu au vrut oamenii să audă vocea profeților? Pentru că 

întotdeauna vorbeau despre evenimente care se apropiau și anunțau justiția divină. Ei au spus întotdeauna: 

"Rugați-vă, vegheați, pocăiți-vă, curățați-vă de petele voastre, pocăiți-vă". 

54 Profeții din primele timpuri erau intuitivi, gura lor anunța multe evenimente pe care nu le 

cunoșteau. Ei nu știau că Hristos a existat și totuși toți vorbeau despre El. Aveau să treacă secole înainte ca 

Mântuitorul să vină în lume, dar profeții spuneau deja cum va fi sosirea, viața și moartea Sa ca om. 

55 Câtă lumină ați primit ca noi discipoli și în același timp profeți ai Erei a Treia! Acum începeți să vă 

dovediți intuiția pe măsură ce vizitați diferite provincii și popoare și vorbiți cu locuitorii fiecărui loc în 

funcție de nevoile, înțelegerea și dezvoltarea lor. 

56 Unii îți vor asculta vocea, alții vor râde de tine. Dar nu trebuie să încetați să propovăduiți pocăința, 

care este reînnoire - rugăciunea, care este pocăință și credință - mila, care este expresia fraternității și a 

iubirii. 

57 Nu uitați și fiți mereu conștienți că de viața voastră dreaptă și virtuoasă depinde credința pe care o 

inspirați semenilor voștri, adică ei vă vor cerceta și vă vor observa chiar și în viața voastră privată pentru a 

căuta în faptele voastre confirmarea doctrinei pe care o propovăduiți. 

58 Fiți umili, simpli, modești, dar arătați întotdeauna o credință fermă și un zel neclintit. 

59 Acest popor, depozitarul revelației mele în această a treia eră, nu este încă perceput ca fiind 

purtător de lumină. Dar nu va trece mult timp până când omenirea va fi interesată să cunoască adevărul 

despre întoarcerea mea și tot ceea ce are legătură cu manifestarea mea. Vor veni să vă interogheze și 

trebuie să fiți pregătiți pentru asta. 

60 Vă spun cu adevărat, chiar și în cele mai ostile medii de comunicare, va exista cineva - chiar și o 

singură inimă - care se va deschide pentru a primi cuvintele voastre. 

61 Duhovnicește și dezvoltați darul cuvântului interior, atunci nu veți șovăi în luptă sau în momentele 

de încercare. 

62 Astăzi lumea nu te cunoaște, dar îți spun cu adevărat că va veni o zi în care neamurile te vor 

aștepta cu nerăbdare. Acest lucru se va întâmpla atunci când marile încercări și catastrofele se vor face 

simțite în țări și se va ști că spiritiștii au putere asupra molimelor și bolilor necunoscute. 

63 Vor fi bolnavi în tabăra lor care vor aștepta venirea emisarului și lucrătorului lui Isus care vine să îi 

"ungă" cu balsamul cordialității și al carității. Vor fi casele cu ușile deschise care îi vor aștepta pe ucenici 

care, prin prezența lor, vor aduce pace și lumină în acele inimi. 

64 Generațiile de astăzi, care au fost oarbe la semnele pe care vi le-am dat, care au atribuit totul 

întâmplării, vor cerceta sensul evenimentelor care au însoțit sosirea mea, prezența mea în timpul 

manifestării mele și încheierea cuvântului meu, și vor trebui să spună că acestea au fost cu adevărat 

semnele deja promise în trecut. "Nicio frunză din copac nu se mișcă fără voia Tatălui", vor spune ei, iar 

cuvintele lor vor corespunde adevărului. 

65 Iubită umanitate, tu ești fiica mea pe care vreau să o salvez, pe care am vizitat-o în deșert și am 

consolat-o în închisoarea ei. Simțiți prezența Mea și vă spun că nu vă va mai lipsi nimic. 
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66 Aveți încredere, aveți speranță! Încercările au fost mari, zilele ispășirii tale au fost lungi. Dar în 

curând veți vedea o cale mai pură în fața voastră, în curând veți avea acea pace pe care ați dorit-o atât de 

mult. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 301  
1 Bucurați-vă în cuvântul meu, suflete pe care Tatăl le-a așteptat cu atâta nerăbdare și pentru care a 

venit în lume și și-a vărsat Sângele Său! 

2 Aceste mulțimi de aici sunt formate din credincioși și necredincioși, dar toate sunt suflete care sunt 

flămânde de iubire, însetate de lumină și de adevăr. În timp ce cei care au credință se hrănesc și se întăresc, 

cei necredincioși refuză pâinea vieții veșnice și trebuie să rabde foamea și setea. Sufletele confuze de o 

viață de materialism, ignoranță și fanatism sunt cele care nu pot să uite și apoi să-mi recunoască și să-mi 

simtă prezența. Sunt inimi care se tem de judecățile oamenilor. Cum ar putea ei să se concentreze pe 

înălțimea din sufletul lor pentru a simți esența mea când se gândesc la ce vor spune alții despre ei? Vor 

sfârși prin a spune că Prezența Mea nu este adevărată în acele locuri, când, în realitate, ei sunt cei care, 

deși prezenți, nu au fost cu Mine, pentru că sufletul lor a rămas acolo unde i-au ținut gândurile, interesele, 

grijile și pasiunile lor. 

Am venit foarte bine, am fost foarte bine cu voi, pentru că mă gândesc mereu la cei care au nevoie de 

Mine - la cei care beau paharul suferinței și mănâncă pâinea robiei și a umilinței. 

3 Oamenii nu vor să creadă pentru că le lipsește voința de a-și depăși vanitatea și fanatismul. Pe de 

altă parte, sunt și cei care vor să creadă și nu pot, pentru că ceva care există în ei îi amăgește și îi împiedică 

să descopere și să se bucure de adevărul mesajului meu. 

4 Credeți că Eu îi abandonez pe acești copii ai Mei? Credeți că, atunci când îmi vor întoarce spatele 

și se vor îndepărta de calea la care i-am chemat, îi voi uita? Nu, oameni buni. Spiritul Meu îi va urmări 

neobosit, ajutându-i să depășească obstacolele, punându-i la încercare, demonstrându-le în multe feluri că 

ceea ce au auzit în Cuvântul Meu a fost corect, că chemarea Mea a fost adevărul. Cu toții se vor întoarce, 

unii într-un fel, alții în alt fel - unii la un moment dat, alții la altul. Dar voi fi mereu acolo pentru a-i primi 

cu dragoste. 

5 Eu vă ofer pâinea și vinul Duhului, mâncați și beți, oameni buni. Luați mâncarea celei de-a treia 

ere și hrăniți-vă cu ea. Ferice de cel care mănâncă din această pâine, căci se va trezi, își va deschide ochii 

la lumină și va ieși din stagnare. 

6 De mult timp vă vorbesc sub această formă, dar se apropie ziua în care voi încheia acest capitol de 

învățături și revelații. Cu toate acestea, munca mea nu se va sfârși atunci, nici învățătura mea divină. Dar 

această perioadă de pregătire spirituală se va încheia totuși. 

7 Oamenii care au auzit vocea Tatălui lor prin intermediul Purtătorului de Voce în acest timp vor 

rămâne pe pământ cu misiunea de a vorbi oamenilor și de a da mărturie despre instrucțiunile pe care le-au 

primit prin faptele lor. 

8 Cuvântul meu conține iubire și milă încă de când a început să se manifeste în această a treia eră. 

Cu toate acestea, deși înțelesul său a conținut dreptate și v-a cerut socoteală și v-a corectat, acum, când se 

apropie sfârșitul său, recunoașteți cum dreptatea sa se intensifică și, în același timp, tandrețea sa pătrunde 

în inima voastră. 

9 Vreau să găsiți în ultimele mele discursuri de învățătură toată încurajarea de care veți avea nevoie 

în această luptă. Vreau să vă las cu un gust ceresc în inima voastră și să nu rămână în ea nicio amărăciune, 

astfel încât să vă amintiți mereu de Mine cu dragoste și cuvintele Mele să iasă din memoria voastră ca 

niște chemări la renaștere, ca binecuvântări, ca inspirație și balsam. Atunci vă veți aminti cu emoție 

interioară de acel moment de instruire și, când veți înțelege că Maestrul a fost cu adevărat cel care a 

desfăcut pecețile Cărții Vieții și a deschis-o sub ochii voștri în capitolul al șaselea, veți înțelege că Ilie a 

fost cel care a luat cheia pentru a deschide porțile celei de-a treia ere, care este Era Luminii și a Spiritului. 

10 Pentru ca credința omenirii în cunoașterea existenței spirituale dincolo de viața materială să fie 

întărită, vi s-au acordat în trecut unele manifestări de mesageri ai Tatălui, cărora le-ați dat numele de 

"îngeri". 

Aceste manifestări timpurii au fost urmate de câteva lucrări pe care le-am realizat prin Isus pentru a vă 

permite să intrați puțin mai mult în vistieria Mea secretă. Dintre acestea, vă reamintesc următoarele: 

Prezența unor ființe de lumină care au proclamat sosirea Mea pe pământ; influența spiritelor confuze 

asupra oamenilor, numite "posedate"; ieșirea sufletului din trupul său și revenirea lui în el, dovedită de 

Mine în momentul "transfigurării"; și materializarea unor ființe care nu s-au ridicat la adevărata lor 
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împărăție pentru că întunericul ignoranței le-a înconjurat, precum cele care s-au manifestat în Ierusalim în 

ziua crucificării Mele. 

11 Cât de profunde au fost aceste lecții! Dar oamenii care nu voiau să recunoască lumina conținută în 

ele, precum preoții ipocriți și fariseii din acea vreme, atribuiau toată cunoașterea spirituală puterilor 

malefice. Nu spuneau ei atunci că Iisus i-a vindecat pe cei posedați printr-un pact cu diavolul? De 

asemenea, în acest timp, când vin în spirit - căci aceasta este adevărata mea esență - pentru a vă da o altă 

învățătură despre viața sufletului spiritual - dar o învățătură mai detaliată, mai clară și mai profundă, în 

care puteți experimenta personal ceea ce v-am dezvăluit. 

12 Unii cred că ceea ce am acordat acestui popor în actuala eră a fost prea mare, având în vedere 

manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman și al lumii spirituale, care a folosit aceleași mijloace. 

Pentru alții, ceea ce au primit până în prezent li s-a părut atât de mare încât presupun că nu mai poate fi 

depășit. 

La aceasta trebuie să vă spun: ceea ce ați primit și ați trăit în acest timp este abia o mică avanpremieră a 

ceea ce vor trăi spiritiștii în viitor, când, după ce vor fi depășit toate prejudecățile și vor fi eliberat sufletul 

și mintea, vor fi făcut progrese mai mari decât ale voastre. 

Cine ar putea opri desfășurarea acestor mitinguri programate pentru mâine, din moment ce ele vor fi 

adaptate la evoluția umanității? Stupizi și nerezonabili vor fi cei care se vor opune în fanatismul lor orb. 

13 Fiecare epocă a adus omenirii cunoștințe noi și minunate pentru minte și suflet. Pregătiți-vă cu toții 

să primiți mesajele mele divine, pentru că un nou timp și-a deschis porțile și sunt multe lucruri pe care 

trebuie să le realizați și să le cunoașteți. 

14 "Milă și iarăși milă față de semenii voștri", v-a spus Ilie în acest timp. Dar cei săraci se întreabă: 

Ce am putea da, dacă nu avem nimic? 

Este adevărat, nu posedați nimic. Dar dacă acumulezi harul și cunoștințele pe care ți le dau în Cuvântul 

Meu și dacă desfășori darurile cu care ți-am umplut sufletul, vei putea dărui veșnic și nu-ți vei vedea 

niciodată bogăția epuizată. 

15 Iată câteva dintre beneficiile pe care Spiritul meu vi le-a acordat: Balsam tămăduitor pentru a 

vindeca orice boală trupească și a îndepărta orice durere a sufletului; pace perpetuă pentru tine și să o dai 

celui care nu o poartă în inimă; lumină a sufletului pentru a-ți lumina calea, pentru a-ți călăuzi pașii și a-ți 

inspira gânduri nobile și lucrări înalte ale intelectului pentru a pătrunde în știință. 

Vă aduc rugăciunea spirituală - cea care vă aduce în contact cu Divinul și vă face transmițători sau 

instrumente ale mesajelor și revelațiilor mele. 

De asemenea, am revărsat asupra spiritului vostru darul profeției, din care rezultă intuiția și 

presimțirea, căci prin intermediul acestuia veți putea discerne în avans ceva din calea pe care fiecare dintre 

voi trebuie să o parcurgă. 

16 Aceste și alte daruri v-au fost încredințate. Cine ar putea pretinde că este nevoiaș, deși posedă atât 

de mult har? Cine va refuza - așa sărac cum este în ceea ce aparține lumii - să exercite caritatea, deși 

poartă în suflet o moștenire atât de glorioasă? Tot ce mai rămâne este ca inima ta să se deschidă la 

contactul cu strălucirea mea divină, așa cum se deschid caliciile atunci când roua mângâietoare coboară 

peste ele. Atunci vă veți simți suficient de puternici pentru a urca pe calea spinoasă și vă veți simți capabili 

să dăruiți tuturor celor care se apropie de voi în dorința de a primi un beneficiu. Căci atunci veți fi plini de 

duhul meu. 

17 În al doilea veac v-am dat exemplul cel mai clar și mai viu al faptului că nu este necesar să 

posedăm bunurile lumii pentru a putea exercita milostenia și că, dacă avem o inimă plină de iubire pentru 

toți și suntem gata să compătimim și să-l consolăm pe cel care suferă, se pot face minuni. 

18 Am înmulțit pâinea când era puțină, am transformat apa în vin, am redat sănătatea bolnavilor, am 

eliberat pe cei lipsiți de apărare, am dat viață nouă celor morți, am înmuiat inimile împietrite cu un cuvânt 

și am umplut sufletele de lumină. Și voi veți putea face ceva sau multe din toate acestea dacă vă veți 

pregăti. 

Din moment ce am făcut aceste lucrări ca un exemplu pentru voi, aceasta este o dovadă că și voi le 

puteți face. De aceea, dacă vă simțiți prea neînsemnați și neîndemânatici pentru a le face, recunoașteți-Mă 

din nou printre voi, în timp ce Eu trezesc toate darurile și capacitățile ființei voastre, astfel încât să nu mai 
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puteți spune niciodată că sunteți săraci. Pentru că astfel îl insulți pe Tatăl tău, care ți-a dat totul pentru ca tu 

să ajungi la El. 

19 Nu uitați că Ilie v-a spus: "Aveți milă și iarăși milă de semenii voștri", mai ales că știți că aveți și 

puteți da mult. 

20 Mana celui de-al Treilea Timp coboară peste tine fără să atingă pământul, pentru că este absorbită 

de sufletul tău. 

21 Oameni buni, voi sunteți oglinda umanității și de aceea vă primesc prin procură. Aici, printre voi, 

găsesc durere, slăbiciuni, lipsă de credință, neînțelegeri, diviziuni și războaie. Ceea ce vă spun vouă, vă 

spun pentru toți, iar ceea ce dau acum câtorva, mâine veți aduce semenilor voștri, pentru că mesajul Meu 

este pentru toți oamenii. 

22 Nu vă văd uniți, și nici măcar astăzi nu ați putea pleca să răspândiți cuvântul meu, căci conștiința 

voastră nu v-ar permite să propovăduiți unirea și armonia atâta timp cât nu știți cum să le păstrați. Dar în 

curând va veni timpul când toți copiii acestui popor se vor uni pentru a răspândi învățătura mea ca un 

stindard al păcii, fraternității și spiritualității. 

23 Ai rătăcit mult pe calea vieții, dar acum a venit timpul să începi întoarcerea. 

24 Ați străbătut lungul drum al experienței. Acea inocență, care este orbire și ignoranță, a dispărut 

atunci când ați atins lumina experienței. Mai mult, v-ați pătat singuri, și pentru asta există încercări și 

durere care să vă spele și să vă purifice. 

25 Omul ignorant este orb, nu înțelege nimic și nici nu cunoaște calea de întoarcere la Tatăl. Cel care 

dobândește experiență cunoaște calea și știe încotro se îndreaptă. 

26 Cu aceasta vei putea înțelege cu ușurință care este sensul durerii, al încercărilor vieții, al ispitelor și 

al fiecărei experiențe dificile și amare pe care le culegi în lunga rătăcire pentru ca sufletul tău să atingă 

perfecțiunea. 

27 Aceasta este explicația pentru care viața îți provoacă atâtea probleme pe care trebuie să le rezolvi 

pentru a merge mai departe. 

28 Prin urmare, este necesar să vin la voi pentru a vă spune acest adevăr, pentru că numai atunci vă 

puteți înarma cu speranță și idealism. Dacă nu vă voi repeta mereu Predica de pe Munte, vă veți pierde 

curajul de a trăi, pentru că nu veți mai recunoaște sensul luptei pentru viață și vă veți lăsa învinși de durere 

pentru că vă credeți condamnați să suferiți pentru totdeauna. 

29 Vreau ca voi să fiți discipolii mei, dar voi persistați să continuați să fiți micii mei copii. Cât de des 

vă aud spunându-Mi: "Tată, de ce ne trimiți atâta mizerie? De ce nu ne răspunzi la rugăciunea noastră? 

Tată, Tu nu ne-ai auzit." 

30 Îți aud plângerea și îți spun: Am primit întotdeauna rugăciunea voastră, dar nu trebuie să vă acord 

întotdeauna ceea ce doriți în momentul exact în care cereți, și nici nu va fi conform dorinței voastre, ci 

conform voinței mele. Sarcina voastră este de a întinde mantia rugăciunilor voastre, de a ilumina căile cu 

gândurile voastre bune și de a îndepărta întunericul, astfel încât semenii voștri să fie pregătiți atunci când 

va veni momentul ca Eu să le trimit pacea Mea. 

31 Nu triumful exterior are valoare în fața justiției mele, ci efortul tău. Pentru că prin ea veți atinge 

dezvoltarea, experiența, perfecțiunea. 

32 Vouă v-am încredințat sarcina de a aduce lumina pretutindeni și v-am spus să fiți ca niște torțe 

oriunde v-ați afla. Cine vor fi atunci fiii credinței care vor muta munții din loc și vor lumina pământurile? 

33 Dacă ați înțelege tot ceea ce conține Cuvântul meu, ați porni cu pas ferm și grăbit să răspândiți 

binele pe care îl conține. Ați privi cu milă copiii fără tandrețe și fără educatori, pentru că părinții lor au 

murit. 

34 Ai privi cu milă tinerii care trăiesc fără idealuri pentru că oamenii au ucis credința unor inimi care 

abia s-au deschis la viață. 

35 Înțelegeți acum ce este torța de care vă vorbesc și idealul pe care vi l-am inspirat? 

36 "Da, Maestre", îmi răspunde Spiritul tău, "am înțeles că torța este lumina învățăturii tale, care 

risipește întunericul acelei nopți atât de lungi în care s-a scufundat omenirea". 

37 Fiți binecuvântați, copiii mei, pentru că și voi veți putea auzi vocea acelor tineri care întreabă: 

"Unde este Dumnezeu? Ce este cerul și ce este credința?" 



U 301 

139 

38 Datoria voastră este de a merge la frații și surorile voastre mai mici și de a-i îndruma pe calea vieții 

a cărei direcție au pierdut-o, de a le vorbi despre Tatăl, de a le spune că un pic de spiritualizare este 

suficientă pentru a simți Prezența mea, ceea ce le va da curajul și puterea de a nu se lăsa târâți în ruină. 

39 Sarcina voastră este să le spuneți orfanilor că Mama lor nu este departe, că mantia ei de tandrețe și 

protecție i-a acoperit din momentul în care i-au pierdut pe pământ pe cei care le-au fost sprijin și refugiu. Îi 

veți învăța să găsească peste tot acea căldură cerească. 

40 Pe toți cei care sunt puternici pe calea vieții, îi fac responsabili pentru sărmanii orfani, pentru acei 

copii neprotejați de bărbați care rătăcesc pe străzi tânjind după iubire maternă. 

41 De asemenea, vă invit în împărăția mea de pace pentru ca voi să vă puteți recupera din lupta în care 

trăiți acum. Vă învăț să vă ușurați povara crucii, înțelegând încercările vieții în adevăratul lor sens, pentru 

a nu suferi fără sens, ci doar să învățați, să dobândiți experiență și să vă purificați cu adevărat. 

42 Hrăniți-vă cu bucurii sănătoase și sfinte, bucurați-vă în prezența copiilor în care locuiesc deja 

sufletele pe care le-am anunțat omenirii pentru acest timp și a căror misiune de pace și lumină se dezvăluie 

în modul lor de a acționa încă de la primii pași. Vegheați, căci în ei se împlinește făgăduința Mea. Ei sunt 

speranța și temelia generațiilor viitoare, iar destinul lor va fi o mărturie pentru cei care așteaptă cu 

nerăbdare semnele că împărăția promisă este deja aproape. 

43 Neamul omenesc se va reînnoi acum, sufletul, cu cât trece mai mult timp, va atinge o dezvoltare 

din ce în ce mai mare, iar lucrările sale îl vor face să ocupe în mod corect locul care i se cuvine. 

44 Astăzi nu sunteți încă în stare să înțelegeți sensul încercărilor voastre. Le considerați inutile, 

nedrepte și nerezonabile. Dar vă voi spune totuși câtă dreptate și cât discernământ se află în fiecare dintre 

ele când veți îmbătrâni, iar în altele când veți trece pragurile acestei lumi și veți locui în regiunile 

spirituale. 

45 Astăzi nu vă voi spune ce ați lăsat în urmă fără împlinire, greșelile sau gafele voastre. Nici nu vă 

voi dezvălui viitorul. Vreau doar să văd încredere și devotament față de Tatăl vostru. Pentru că nu există 

nici o oră din viața voastră, nici o acțiune sau gând în care Duhul Meu să nu fie prezent pentru a vă 

binecuvânta, încuraja sau instrui. Vreau ca în inima ta să trăiască credința, să Mă iubești și să Mă cauți ca 

Tată, ca Prieten și ca Sfătuitor în toate încercările tale. 

46 Și din moment ce știți că în prezent vă reparați, că vi se cere să vă plătiți datoria, nu uitați să duceți 

o luptă dreaptă în interiorul vostru. Pentru fiecare opoziție va trebui să ai puțină umanitate, pentru fiecare 

încercare mult curaj, apoi te vei ridica de la un nivel la altul până când vei ajunge în cele mai înalte 

regiuni. 

47 Nu vă spun că obiectivul este foarte aproape de voi, dar vă promit că vă voi acorda mari 

oportunități pentru a-l atinge. 

48 Dacă știți cum să vă conectați cu mine, nu veți avea nevoie de intercesori, pentru că voi înșivă veți 

fi inspirați și ghidați de mine. 

49 În ziua în care veți fi uniți, gândurile voastre vor învălui pământul, iubirea voastră va radia și se va 

răspândi și la alte națiuni, iar omenirea se va simți atrasă, posedată de ceva ce nu va putea înțelege și își va 

spune: ceva supranatural se apropie. 

50 Dar în acest moment trebuie să vă trimiteți mesagerii, atunci această lumină, pe care astăzi doar 

unii au văzut-o, va fi văzută și de alte popoare, și acolo unde a fost doar sterpiciune - în acele câmpuri 

abandonate și necultivate - viața va răsări, lumina spiritului va străluci și sufletul va înflori. 

51 Vă pregătesc să fiți discipolii mei buni, care să fie atenți la cuvintele mele în viață, care să studieze 

în tăcere pentru a învăța și mai mult, căci învățătura mea nu are sfârșit. 

Apoi, când vă veți simți puternici - capabili să instruiți, adunați în jurul vostru pe cei care sunt flămânzi 

de adevăr, formați noi ucenici, așa cum a făcut Ioan în deșert, și apoi predați-i Mie. Îi voi aduce la scopul 

final al dezvoltării lor. 

52 Nu uitați că într-o zi trebuie să împliniți ceea ce vă spun. Astăzi sunteți cu Mine, ca o familie unită 

sub îngrijirea părinților voștri. Dar după aceea vă veți împrăștia pe căile lumii și acolo veți găsi împlinirea 

cuvintelor Mele și posibilitatea de a lupta pentru această Lucrare. Căci voi, oameni buni, sunteți oglinda în 

care se va reflecta iubirea mea și trebuie să dați un exemplu de fraternitate. 

53 Ating cele mai sensibile corzi ale inimii voastre, pentru că se apropie timpul plecării Mele și vreau 

să vă las sensibili la durere, la mizerie, la orfaneitate. 



U 301 

140 

54 Lumina mea va fi mereu cu voi, raza mea divină nu vă va părăsi niciodată, căci chiar și atunci când 

timpul manifestării mele se va încheia, ea vă va ilumina sufletul. 

55 Cât de mult veți avea nevoie ca această lumină să continue să se facă simțită în sufletul vostru 

atunci când veți începe să luptați, când veți fi atacați și veți vedea că oamenii își bat joc de voi - când îi 

veți auzi numindu-vă falși și trișori! 

56 Atunci lumina mea vă va vorbi în interior și vă va spune: "Nu vă temeți, vorbiți despre ceea ce știți 

și repetați învățăturile mele". 

57 Să spui adevărul pe care ți l-am adus. Dar dacă cineva se simte jignit de ceea ce a auzit, să Mă lase 

pe Mine. Dar eu vă spun: Când spuneți adevărul Meu, nu o faceți niciodată cu intenția de a jigni, pentru că 

atunci veți fi voi cei care vor trebui să răspundeți pentru cuvintele voastre. 

58 Ar trebui să respectați credința și religia tuturor și să considerați că Eu, Dumnezeul vostru, 

Omniprezent și Atotputernic, vă las să fiți cu toți copiii Mei, fără a face discriminări în funcție de culte și 

credințe. 

59 Veți semăna cu dragoste această învățătură, care trebuie să fie cea care îi învață pe oameni să se 

întoarcă la punctul lor de plecare - învățătura care îi face să se ridice deasupra vieții materiale spre o lume 

mai perfectă. 

60 Realizați cât de necesară este o lumină care luminează sufletul omului pentru a-l ajuta să găsească 

drumul și să se întoarcă în locul de unde a plecat pentru a dobândi cunoașterea sensului vieții. Pentru că 

era necesar ca sufletul - fiind ignorant - să cunoască lumina încercării, a luptei, pe calea largă a 

experienței, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. 

61 Va veni o zi când mulți dintre semenii tăi te vor căuta, îți vor bate la ușă și vor spune: "Dă-ne din 

pâinea ta spirituală, căci vedem că ai pâine, că ești fericit, că o lumină care nu este din lumea aceasta te 

luminează". Dă-ne din această lumină ca să ne călăuzească." 

62 Acesta va fi începutul păcii și al fraternității, atunci când războaiele și dușmăniile se vor sfârși, iar 

împărăția întunericului va fi distrusă. 

63 Astăzi nu sunteți încă pregătiți să împărțiți pâinea spirituală, pentru că nu v-ați eliberat încă de 

ultimele rămășițe de egoism și deșertăciune. Dar vă mai acord încă un timp pentru a vă pregăti. 

64 Oameni buni, v-am dat o altă învățătură - o învățătură care vă vorbește despre fraternitate. Cartea 

Vieții se va deschide în fața voastră, iar în conștiința voastră veți continua să auziți vocea Maestrului care 

vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

65 Cel care a asistat la această manifestare și a cărui minte a fost plină de griji materiale, ca și cel care 

s-a gândit la plăcerile pământești, a luat foarte puțin cu el. Pe de altă parte, cel care a intrat cu smerenie și 

s-a dedicat plăcerii de a-l asculta pe Stăpânul său - și-a luat o comoară cu el în inimă, bogăția sa spirituală 

va crește zi de zi și, în curând, se va simți în stare să-și lase vecinul să participe la bunurile sale. 

66 Vreau ca voi să fiți unul dintre ei, să mergeți în lume în căutarea celor care tânjesc după iubire și 

adevăr. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 302  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Discipoli ai Divinității mele: Bine ați venit la discursul meu de învățătură. Nu fiți surprinși de 

salutul cu care vă întâmpină Spiritul meu divin. Căci vă spun cu adevărat, în ultimul an al manifestării 

mele printre voi sub această formă, mă voi face cunoscut în momentul venirii mele. 

2 Fiecare pas pe care îl faceți pe calea spiritualizării va fi răsplătit de Mine. Fiecare congregație care 

iese din rutină și se îndreaptă spre perfecțiune în actele sale de închinare va primi, de asemenea, răsplata 

Tatălui. Nu voi marca zilele manifestărilor Mele cu date speciale, pentru că Eu sunt deasupra timpului, 

dincolo de el. 

3 În acel al doilea veac, la câteva zile după răstignirea lui Iisus, trei dintre discipolii mei se plimbau 

pe o uliță de țară. Se îndreptau spre o colibă singuratică de păstori, unde se puteau concentra asupra 

amintirii Maestrului care murise. Mergeau cu inimile sfâșiate de durere, simțind golul din sufletele lor. 

Au întâlnit pe drum un călător care i-a însoțit și, când acesta i-a întrebat care era motivul durerii lor atât 

de evidente, ei au povestit cu cuvinte emoționate tot ce li se întâmplase - ce se întâmplase la Ierusalim, ce 

se întâmplase pe Golgota. 

Așa că au ajuns la colibă, au intrat în ea și, când s-au unit nu numai fizic, ci și spiritual, într-o 

comuniune de gânduri și de memorie, care 

transfigurat și le-a spus: "Pacea Mea fie cu voi. Ucenicii uimiți au recunoscut imediat vocea Maestrului lor 

și s-au aruncat la picioarele Lui. 

4 Îi priveau fața radiantă, forma umană plină de lumină, de iubire, plină de viață. De câte ori, din 

acel moment, El s-a arătat ucenicilor Săi, S-a făcut recunoscut prin acea binecuvântată frază: "Pacea Mea 

fie cu voi!". Vreau să Mă auziți așa cum M-au auzit acei discipoli. 

După încetarea Cuvântului meu prin intermediul manifestărilor de astăzi, veți auzi - nu mai prin 

urechile fizice, ci prin spiritul vostru - sunetul Vocii mele divine care vă va spune veșnic: "Pacea mea fie 

cu voi". 

5 Voi toți sunteți discipolii mei, chiar și cei care au venit ultimii, chiar și cei care mă aud pentru 

prima dată. Pentru că nu este prima instrucțiune pe care le-o dau. A trecut mult timp de când au ieșit din 

Spiritul Meu și de atunci am început să fiu Maestrul pentru ei. De aceea, în acest Al Treilea Timp, când au 

auzit vocea Mea umanizată în purtătorii de voce, i-am numit discipolii Mei, pentru că au primit deja de la 

Mine un număr infinit de lecții. 

Am creat viața însăși în așa fel încât ea este ca o carte de mare înțelepciune pentru voi. Numărul 

paginilor sale este nenumărat, conținutul său este profund, iar o singură viață nu este suficientă pentru a o 

cunoaște în întregime și cu atât mai puțin pentru a o înțelege. Scopul ei este mare, a fost scrisă de Ființa 

perfectă, Autorul vieții și al tuturor lucrurilor create. Dar această carte atât de plină de înțelepciune este 

scrisă simplu, clar, așa cum sunt toate lucrările lui Dumnezeu. 

6 Prima lecție, adică prima pagină, este cea mai simplă. Dar dacă, în ciuda simplității sale, nu este 

înțeleasă, urmează cea de-a doua pentru a explica conținutul celei dintâi, și așa mai departe până la 

sfârșitul acestei mari cărți a vieții pe care am pus-o în fața omului. Acum este deschis în capitolul al 

șaselea, pentru ca el să-L cunoască pe Tatăl, pentru ca el să-și cunoască viața și destinul, pentru ca el să-și 

înțeleagă trecutul, prezentul și - în măsura în care este voia Mea - viitorul. 

7 Odată cu Era a Treia, a venit pentru omenire epoca Duhului Sfânt, epoca practicării spiritualității. 

Dar pentru a ajunge în acest stadiu de dezvoltare - câte a trebuit să experimentezi și să suferi pe parcurs! 

8 Văd că sufletul tău a atins un nivel de dezvoltare în această eră care te-a făcut un câmp fertil pentru 

sămânța mea. Dar descopăr totuși că sufletul tău este însetat și flămând de adevăr. Sufletul tău s-a 

desfășurat în durere, în suferință, în dezamăgiri. Dar mai există o altă desfășurare pe care nu o văd în voi, 

și anume cea pe care o reprezintă doar practicarea învățăturilor mele, respectarea legilor mele, 

desfășurarea iubirii adevărate, din care se nasc toate virtuțile. 

9 Creierul omului, explorat împreună cu știința sa, îți transformă viața. Inima lui se simte mare în 

patimile, în posesiunile pământești, în stăpânirea acestei lumi. Dar această măreție nu are nicio valabilitate 

în fața Mea. Este o măreție trecătoare, este o deșertăciune omenească, iar această viață transformată astăzi 

de oameni o voi purifica. Deja lumina Duhului Meu Sfânt se revarsă asupra fiecărui suflet ca sămânță a 
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adevărului. Dar pentru ca trezirea să aibă loc în toți copiii Mei, ei vor trebui să treacă printr-o altă 

încercare. 

10 Oamenii s-au împotrivit severității justiției mele reducând la tăcere vocea conștiinței lor, 

ascunzând legile mele și întorcând spatele poruncilor mele divine. Ei mi-au ucis profeții și și-au bătut joc 

de mesagerii mei, dar puterea mea este infinită. 

Nu voi descărca toată puterea Mea asupra oamenilor, pentru că ei sunt încă foarte imaturi în ochii Mei. 

Nu le voi doborî sufletul pentru a-i forța să Mă urmeze după propria lor prăbușire. Pentru că vreau să văd 

ființa umană - ființa înzestrată cu atributele Mele divine - stând în picioare, cu o privire îndreptată în sus. 

Față, plină de mulțumire, cu o adevărată măreție în suflet, cu o adevărată demnitate în toată ființa sa. 

11 Acesta este modul în care vreau să-mi văd copilul - creatura care este oglinda și imaginea 

Creatorului. Îl voi elibera doar de greșelile sale, de păcatul său, de imperfecțiunile sale. Dar îi voi ajuta 

mereu sufletul prin lumina speranței, prin încrederea în Mine, și mereu, când se va deschide o prăpastie în 

fața picioarelor sale, îi voi întinde mâna ca să nu cadă. 

Dar trebuie să vină un alt test, care va fi o bulversare mondială a Pământului, iar în acest haos nu doar 

elementele creației se vor dezlănțui ca în trecut - va fi și sufletul care va fi zguduit și se va lupta și va face 

parte din haosul mondial din această bătălie. 

12 Începuturile pot fi deja văzute printre voi. Lupta se va intensifica din ce în ce mai mult. Dar 

adevărat vă spun că, în mijlocul acestei furtuni, oricine va împlini Legea Mea va fi mântuit. 

13 Fiecare sămânță rea va fi dezrădăcinată de la rădăcină, iar dreptatea mea va lăsa în picioare doar 

sămânța bună, lăsând acest pământ curățat încă o dată. Pentru că după ce procesul se va încheia, o nouă 

viață va veni pentru această umanitate. Pe toți cei de la care am luat această viață pământească ca sămânță 

rea, îi voi aduce ca suflete în acea regiune binecuvântată pe care voi o numiți dincolo. Îi voi munci și 

acolo, prin propria pocăință, își vor repara toate fărădelegile. 

14 Există atât de multă lumină în suflete în acest moment, încât un moment de pocăință adevărată va 

fi suficient pentru ca ele să ia o hotărâre fermă și durabilă de a se reînnoi și de a se supune Legii Mele. Și 

odată ce toți cei care au fost ridicați de Mine vor fi atins această pregătire, îi voi trimite înapoi pe această 

planetă - pe unii pentru a începe din nou drumul, pe alții pentru a reconstrui ceea ce a fost distrus și, în 

sfârșit, pe alții pentru a-și finaliza sarcinile deja începute. Astfel, cu fiecare va fi dreptatea mea de iubire. 

În primele timpuri ale umanității, inocența și simplitatea domneau printre oameni; dar pe măsură ce 

creșteau în număr, datorită dezvoltării și libertății lor de voință, păcatele lor au devenit și ele mai 

numeroase și s-au desfășurat din ce în ce mai rapid - nu atât virtuțile lor, cât încălcările Legii Mele. Apoi l-

am pregătit pe Noe, căruia m-am făcut cunoscut de la spirit la spirit, căci am intrat în acest dialog cu 

oamenii încă de la începutul umanității. Dar acest har, care în vremurile trecute a fost dat doar câtorva 

persoane, va deveni, în vremurile ce vor veni, mondial și universal. Dialogul dintre Tatăl și copiii săi, 

dialogul prin intermediul rugăciunii, inspirația dată de iubire și practica învățăturilor mele, va fi între toți 

copiii mei. 

15 I-am spus lui Noe: "Voi curăța sufletul oamenilor de toate păcatele lor; pentru aceasta voi trimite 

un mare potop. Construiți o arcă și lăsați să intre în ea copiii voștri, soțiile lor, copiii copiilor voștri și câte 

un cuplu din fiecare specie de animale." Noe a ascultat de porunca mea și dezastrul a venit ca urmare a 

cuvântului meu. Sămânța rea a fost dezrădăcinată de la rădăcină, iar sămânța bună a fost păstrată în 

grânarele mele, din care am creat o nouă umanitate care a purtat lumina dreptății mele și a știut cum să 

îndeplinească legea mea și să trăiască în respectarea bunelor moravuri. 

16 Credeți că acei oameni care au avut o moarte atât de dureroasă au pierit fizic și spiritual? Adevărat 

vă spun: Nu, copiii Mei. Sufletele lor au fost păstrate de Mine și s-au trezit în fața Judecătorului, a propriei 

lor conștiințe, și au fost pregătite să se întoarcă din nou pe calea vieții, pentru a putea obține un progres 

spiritual de-a lungul ei. 

17 În ziua în care apele (ale Potopului) nu au mai acoperit pământul, am făcut să strălucească pe 

firmament curcubeul păcii, ca semn al legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu omenirea. Acum vă 

spun: O, umanitate a "Erei a treia", voi care sunteți la fel, care ați trecut prin toate aceste încercări în care 

v-ați purificat: În curând veți experimenta un nou haos. Dar am venit să-i avertizez pe cei aleși de Mine și 

pe întreaga omenire, cărora M-am făcut înțeles în acest timp. Ascultați-mă bine, copiii Mei: iată chivotul, 

intrați în el, vă invit. 
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18 Pentru tine, Israele, chivotul este respectarea legii Mele. Oricine ascultă de poruncile mele în zilele 

cele mai dureroase, în cele mai dificile momente de încercare, va fi în interiorul arcei, va fi puternic și va 

simți protecția iubirii mele. 

19 Și tuturor oamenilor le spun din nou: Chivotul este legea mea de iubire. Oricine practică iubirea și 

mila față de aproapele său și față de el însuși va fi mântuit. Voi binecuvânta această virtute și, prin ea, îi 

voi face pe oameni să găsească spiritual Arca Mântuirii în această a treia eră - nu doar salvarea vieții lor 

umane, ci și salvarea și pacea sufletelor lor. Se apropie vremea marilor încercări, când se va dezlănțui 

lupta sectă contra sectă, religie contra religie. 

20 Cât va dura această dispută? Nu puteți ști. Dar, în adevăr vă spun că va fi timp suficient pentru a 

pregăti sufletele celorlalți. Va fi timp suficient pentru ca toți, chiar și ultimele creaturi, să se trezească - 

chiar și în copilărie. Pentru ca voi toți să deveniți conștienți de timpul în care trăiți și să aveți cunoștință de 

responsabilitatea voastră față de Justiția Divină, care cheamă toate sufletele la reînnoire. 

Această furtună va trece și veți vedea din nou pe firmament semnul legământului meu cu oamenii. Dar 

nu va fi curcubeul pământesc cu cele șapte culori ale sale, ci lumina Duhului Sfânt în plinătatea sa, care se 

va dezvălui tuturor sufletelor, atât celor întrupate cât și celor neîncarnate? 

Vocea Duhului Sfânt le va spune tuturor copiilor săi: Eu sunt Pacea, Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, 

Eu sunt Cel care stabilește un nou legământ între voi și Duhul meu Sfânt, Legea mea. Pentru că în acest 

timp, prin învățăturile mele, veți fi eliberați din lanțurile ignoranței și voi acorda o nouă perioadă de pace 

și bunăstare noii umanități, formată din oameni eliberați de materialism și reînnoiți până în măduva 

oaselor. În ea, vor veni la întrupare acele suflete care s-au trezit în fața luminii mele, care au fost pregătite 

în mod cuprinzător să se întoarcă pe căile lumii pentru a semăna virtute și adevăr în împlinirea legii mele. 

21 De aceea, voi, iubiți discipoli, care cunoașteți învățăturile mele, aveți o responsabilitate atât de 

mare față de Tatăl vostru, pentru că știți ce vă rezervă viitorul. Dar nu trebuie să măsurați în ani, nici 

măcar în secole, timpul în care profețiile mele nu s-au împlinit încă. Ar trebui să vă gândiți doar să vă 

depuneți tributul de iubire și de încredere față de Mine și să îndepliniți ceea ce se cuvine fiecăruia dintre 

voi în învățătura Mea. Eu voi face restul, și astfel veți avea mereu conștiința împăcată. 

22 Atunci vei experimenta, Israele, că - oricât de amară ar fi viața pentru alții - pentru tine va fi 

plăcută și nici o durere nu te va putea oprima, datorită puterii tale dobândite în împlinirea legii mele și în 

ascultarea poruncilor mele. Atunci nu te vei mai teme de povara crucii tale și nici de venirea morții în 

această viață. Îl vei aștepta cu calm și îl vei vedea venind ca pe un prieten, ca pe sora ta, ca pe cel care vine 

să te elibereze, să scurteze în viața ta zilele de durere, de mizerie și de ciumă. Căci chiar și acest lucru te va 

conduce acolo și te va ajuta să treci cu pas ferm pragurile veșniciei - spre acel dincolo pe care nici măcar 

sufletul tău nu-l cunoaște. Pentru că, deși ați locuit deja în ea, nu ați făcut-o la cele mai înalte niveluri, 

unde veți ajunge în următoarele perioade de timp. 

23 Cunoașteți deja o parte din regiunile sale, dar nu pe toți. Isus v-a spus deja: "În casa Tatălui meu 

sunt multe conace", iar astăzi Duhul Sfânt vă spune: "În casa Tatălui sunt un număr infinit de conace". 

24 Cum se va desfășura pentru sufletul tău acea viață plină de lupte, plină de încercări? Nu știi, nu ar 

trebui nici măcar să îți imaginezi, pentru că doar imaginația ta te-ar face să îți formezi idei false. 

25 Ar trebui să vă fie de ajuns să știți că această viață pământească - minunată și perfectă din toate 

punctele de vedere - este doar un simbol, o slabă reflectare a vieții de dincolo". Dar nu încercați să vă 

imaginați aceste planuri de viață în toată perfecțiunea lor. Căci ar fi, Israele, ca și cum ai încerca să faci un 

orb din naștere să înțeleagă culorile a tot ceea ce te înconjoară. 

Așa cum sufletul tău, întrupat într-un copil, descoperă minuni la tot pasul și continuă să aibă experiențe 

noi în tinerețe, nu încetează să învețe despre Creație la vârsta maturității, ajunge la bătrânețe și pleacă din 

această viață cu plângerea de a nu fi cunoscut tot ce l-a înconjurat, tot așa sufletul tău va pleca din această 

viață - pregătit pentru următoarea - și va trece din surpriză în surpriză, din lecție în lecție, din miracol în 

miracol până în veșnicie, și totuși nu va putea să-l privească pe Creatorul său în toată slava Sa infinită. 

26 Îl va înțelege în mare măsură și îl va înțelege în legile Sale, în dragostea Sa, în atributele Sale. Dar 

Îl va înțelege el pe deplin? Niciodată, poporul meu, căci Creatorul este și va fi întotdeauna Tatăl, iar copiii 

Săi sunt creaturile Sale. 

Copiii vor putea sta la dreapta Domnului, dar niciodată în locul de onoare al acestuia. Dar din acel loc 

de onoare, Iehova, care este sursa iubirii perfecte, nu-și va umili niciodată copiii. El îi va considera 
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întotdeauna ca pe niște creaturi răsfățate, ca pe discipolii săi, niciodată ca pe niște servitori sau ca pe niște 

acuzați. Vreau să vină vremea când vă veți simți nu ca niște acuzați sau ca niște slujitori ai Domnului, ci ca 

niște copii foarte iubiți ai Lui. 

27 Nu vreau să am sclavi în această lume sau în oricare alta, nu vreau să am lachei sau vasali. Nu voi 

avea nici un acuzat, voi fi înțeles și iubit cu aceeași dragoste cu care îi iubesc pe toți copiii mei. 

28 Prin aceste învățături, oameni buni, vă dau mărturia prezenței mele printre voi ca Spirit al 

Adevărului. Cu Cuvântul Meu construiesc pentru voi arca salvatoare în această a treia eră. Înțelegeți 

sensul figurat din toate lecțiile Mele și păstrați sensul lor în împlinirea Legii Mele. Pentru că vreau ca 

atunci când va veni haosul printre oameni, să vă întâlnesc deja pregătiți și întregi, pentru ca voi să puteți 

da chemarea celor care se răsturnă - celor care pier și celor care păcătuiesc și se pocăiesc la timp. 

29 Nu căutați doar siguranța voastră. Căci dacă veți acționa astfel și buzele voastre vor rămâne închise 

la vorbire în acea vreme și veți ascunde oamenilor revelațiile Mele, pentru că vă este frică, deși vă credeți 

deja salvați în arcă, vă spun cu adevărat că veți fi printre naufragiați. 

30 Pentru ca voi să fiți cu adevărat salvați, trebuie să uitați de voi înșivă și să vă gândiți doar la 

ceilalți. Simțiți compasiune față de semenii voștri, fără a-i deosebi în funcție de culoarea pielii, de sângele 

lor, de limba lor sau de viziunea lor asupra lumii. Ar trebui să vedeți în fiecare dintre semenii voștri 

imaginea Tatălui vostru, care este universală și prezentă în toți copiii săi. 

31 Vedeți-Mă și iubiți-Mă în toți semenii voștri, amintiți-vă că v-am spus că niciunul dintre copiii 

Mei nu va pieri în veșnicie, niciunul nu va găsi moartea pentru sufletul său, pentru că ea nu există. Nu eu l-

am creat, pentru că eu ucid doar păcatul. 

32 Chiar și acele ființe pe care voi le numiți ispite sau diavoli - vă spun cu adevărat, nu sunt altceva 

decât ființe confuze sau imperfecte pe care Tatăl le folosește cu înțelepciune pentru a duce la îndeplinire 

sfaturile și planurile Sale înalte. Dar chiar și aceste ființe, ale căror suflete sunt astăzi învăluite în întuneric 

și multe dintre ele se folosesc prost de darurile pe care le-am acordat, vor fi salvate de mine la timpul 

potrivit. Căci va veni vremea, Israele, când toate făpturile Domnului Mă vor slăvi în veci. Nu aș mai fi 

Dumnezeu dacă nu aș fi capabil să salvez un suflet cu puterea, înțelepciunea și iubirea Mea. 

33 Toți veți fi mântuiți, iar dacă ați citit despre focul iadului și despre moartea veșnică - cu adevărat 

vă spun că trebuie să căutați sensul figurat acolo și să nu dați o interpretare greșită învățăturilor Mele. 

Pentru că, făcând acest lucru, Mi-ați atribui imperfecțiuni pe care Eu nu le am. Eu sunt perfect, dar nu mă 

laud cu asta în fața copiilor mei. Pentru că, oricât de sigur este că sunteți încă imperfecți astăzi, vă voi 

conduce totuși la perfecțiune prin iubirea și lumina Mea. 

34 Trebuie să știți, ucenicilor, că la sfârșitul anului 1950, după ce voi retrage Cuvântul Meu, pe care îl 

fac să ajungă la voi prin intermediul purtătorilor de cuvânt, vă voi lăsa ca un singur suflet și o singură 

inimă. Voi continua să proclam învățăturile mele divine, dar ele vor fi mai înalte, chiar mai precise și, mai 

mult, vor marca începutul discursului de la spirit la spirit. Cu cât vă uniți mai mult în ascultare față de 

Legea mea, cu atât mai aproape veți fi de comuniunea spirituală perfectă. 

35 După ce această etapă a manifestării mele printre voi se va încheia, vă voi acorda un timp de 

reflecție, de pregătire și de studiu. Dar nu trebuie să faceți aceste studii separat, ci să fiți mereu uniți. 

Înainte de a căuta învățăturile mele în memoria voastră și în transcrieri, ar trebui să vă pregătiți și să vă 

conectați cu Domnul vostru prin rugăciune. În acel moment veți fi susținuți de Mine, iar apoi, când vă veți 

apuca să înțelegeți Cuvântul Meu, Duhul Sfânt vă va dezvălui adevăratul conținut al fiecărei lecții. Căci nu 

vreau să văd interpretări diferite printre discipolii Mei. 

36 Vreau ca toți să îmbrățișeze cunoașterea a tot ceea ce este fundamental în cadrul Lucrării Mele; ca 

fanatismul și idolatria să dispară; să nu existe superstiții printre voi; să Îmi oferiți cea mai simplă 

închinare, fără ritualuri și ceremonii inutile, pentru a practica doar adevărul Meu. De aceea, v-am spus la 

începutul învățăturii mele că fiecare pas pe care îl faceți spre spiritualizare va fi răsplătit de Mine. 

37 Vremea ritualurilor, a altarelor și a clopotelor de biserică se apropie acum de sfârșit printre oameni. 

Idolatria și fanatismul religios vor da ultimele semne de viață. Va veni acel timp de luptă și haos pe care vi 

l-am anunțat mereu. Atunci, când pacea se va fi întors în toate sufletele după furtună, oamenii nu vor mai 

construi palate regale în onoarea mea, nici mulțimile nu vor mai fi chemate prin sunetul clopotelor, nici 

acei oameni care se simt mari nu vor mai exercita putere asupra maselor. Va veni vremea umilinței, a 

fraternității, a spiritualității, care va aduce egalitatea darurilor spirituale pentru omenire. 
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38 Continuă să te purifici, o, Israel! Nu aveți nimic de corectat în ceea ce privește sensul învățăturii 

mele, pentru că ea este perfectă. Vedeți întotdeauna munca mea dincolo de tot ceea ce faceți. Cu toată 

închinarea voastră exterioară, riturile și tradițiile nu fac parte din ea. 

39 Spiritul Meu, care este atotcuprinzător, există în tot ceea ce este creat de Mine, fie că este vorba de 

natura spirituală sau materială. Lucrarea Mea este prezentă în toate și dă mărturie despre perfecțiunea Mea 

la toate nivelurile vieții. Lucrarea mea divină cuprinde totul - de la cele mai mari și mai perfecte ființe care 

locuiesc la dreapta mea până la cea mai mică creatură abia perceptibilă, planta sau mineralul, atomul sau 

celula care dă formă tuturor creaturilor. Prin aceasta vă arăt încă o dată perfecțiunea a tot ceea ce am creat 

- de la ființele materiale până la spiritele care au atins deja perfecțiunea. Aceasta este munca mea. 

40 Voi sunteți discipolii care se simt mici și slabi în fața prezenței mele universale. Dar Eu vă spun: 

mic și slab este doar trupul vostru, dar sufletul vostru va fi puternic și Mă voi folosi de el. Dacă Tatăl a 

venit astăzi la tine pentru a-ți face un dar, este pentru că știe că nu-l vei dezamăgi, iar Tatăl nu greșește 

niciodată. 

41 El, în calitate de Maestru, știe să aleagă dintre mulțimile de oameni pe cei care au o misiune 

dificilă de îndeplinit. Adevărat vă spun că mulți au venit la Mine, auzind chemarea Mea, pentru a asculta 

învățăturile Mele, dar foarte puțini sunt cei care Mi-au rămas credincioși și care își îndeplinesc misiunea. 

42 Câți dintre cei dăruiți de Mine au lăsat să se stingă lampa credinței și a iubirii, Mi-au întors spatele, 

M-au renegat și chiar își bat joc de manifestările Mele. În prezent îi chem și pe ei în interiorul arcei 

salvatoare, și mai este încă timp pentru ei să se împace prin introspecție și pocăință. Dar numai prin cei 

credincioși, prin cei neclintiți, vor reuși și ceilalți. Cei care s-au îndepărtat de învățăturile mele au făcut-o 

din cauza slăbiciunii lor în fața ispitelor și ademenirilor lumii. 

43 Desăvârșirea Mea le acordă o altă perioadă de timp și le dau lumina Mea pentru auto-reflecția și 

mântuirea lor. 

44 Trimiteți rugăciunea voastră spirituală, dar nu pentru voi înșivă și nici pentru ai voștri, ci pentru 

întreaga umanitate care suferă și respinge mângâierea mea iubitoare. Dar voi sunteți mai capabili să simțiți 

mai bine această iubire și, chiar dacă veți întâmpina mari încercări pe calea voastră, nu veți pieri. Există 

încercări pe care justiția mea vi le trimite, dar cea mai mare parte dintre ele vi le creați voi înșivă prin 

slăbiciunile voastre. Dar în ambele, dragostea mea vă întărește și vă ajută să ajungeți la capătul drumului. 

45 Uniți-vă cu Tatăl vostru în acest moment, vegheați și rugați-vă pentru umanitate. 

46 Vreau ca voi să fiți ca o stea pe firmament și de acolo să trimiteți raze de lumină, de iubire, de 

iertare și de îndurare către toate popoarele de pe pământ. Vă binecuvântez, o, discipoli. 

47 Nici măcar sufletul tău spiritual nu este capabil să-și înțeleagă propria putere, nici îmbrățișarea 

frățească cu care ai îmbrățișat umanitatea. Dar eu o știu bine și de aceea vă spun, oameni buni, să vă rugați 

mereu în acest fel, pentru că aceasta este una dintre cele mai înalte misiuni ale spiritului vostru. Dar dacă 

buzele voastre nu pot oferi mângâiere, nici nu puteți ajunge cu mâinile la bolnavi pentru a-i "unge", lăsați 

ca rugăciunea voastră să fie ca niște aripi pentru sufletul vostru, care să-l ducă până la cei mai îndepărtați, 

pentru a le aduce mesajul meu de pace și iubire. 

Așa cum ați vegheat și v-ați rugat pentru umanitate, eu vă voi veghea pe voi, voi pătrunde în inima 

voastră și, când îi voi descoperi suferințele, nevoile, o voi consola și îi voi lăsa un dar, iar acest dar va fi 

împlinirea a ceea ce îmi cereți în acest moment. Dar trebuie să ai răbdare. Nu Mă puneți la încercare, nu 

Mă presați. 

48 Nu este necesar să mă întrebați, dar totuși vă permit, și asta pentru că sunteți încă niște copii mici 

și greutățile vă împovărează. 

49 Va veni vremea când nu Îmi veți cere nimic, ci veți veni la Mine și Îmi veți spune: "Tată, lucrează 

în mine după voia Ta". 

50 Binecuvântată să fie viața ta, calea ta și, de asemenea, masa ta. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 303  
1 Poporul: Deoarece această Discurs Doctrinal marchează începutul ultimului an al manifestării 

Mele prin intermediul intelectului uman, vă îndemn să vă supuneți unui examen profund și scrupulos în 

lumina conștiinței voastre, pentru a putea răspunde spiritual atunci când vă voi întreba: "Ce ați înțeles din 

Lucrarea Mea și care sunt pașii decisivi pe care i-ați făcut pe această cale?". Dacă atunci, deși te-ai 

concentrat în adâncul inimii tale, nu ai o idee clară despre ceea ce ai făcut bine, precum și despre ceea ce ai 

făcut rău, vei găsi în cuvântul Meu o judecată perfectă a faptelor tale. 

2 Este necesar să stabiliți un echilibru prin intermediul conștiinței înainte de a face primul pas în 

ultimul an al manifestării Mele. Pentru că vreau ca la sfârșitul ei să Îmi oferiți, ca recoltă și tribut al 

efortului vostru, rodul ascultării, al înțelegerii și al spiritualizării. 

3 Perioada acoperită de anul 1950 va fi plină de evenimente care vor tulbura lumea. Toate domeniile 

vieții voastre vor fi zguduite. Cultul spiritual al umanității în religii va fi afectat, națiunile puternice vor fi 

afectate, știința va fi uimită de marile semne din natură, iar viața umană în general va fi plină de fapte și 

evenimente pe care oamenii le vor numi ciudate și neobișnuite. 

4 Știți că toate acestea se vor întâmpla pentru a marca ultimul an al manifestării Mele prin 

evenimente vizibile și tangibile pentru oameni, deoarece oamenii nu ar percepe semnele pentru sfârșitul 

acestei perioade de timp, dacă le-aș da în mod spiritual, din cauza îndoielii și a materializării lor. 

5 Toate încercările și evenimentele care vor zgudui lumea în anul 1950 vor fi o parabolă a ceea ce s-

a întâmplat în Ierusalim în acele vremuri secunde, în ziua în care Isus a murit pe cruce. 

6 Dacă vă pregătiți cu adevărat și știți cum să observați ceea ce se întâmplă în acest an, veți deveni 

conștienți de întuneric, de acele forțe întunecate care intră în lume - de furtunile care vor biciui națiunile și 

instituțiile și de momentul în care omenirea va simți spiritual prezența mea și va vedea intuitiv lumina 

celei de-a treia ere. Care va fi acel moment? Ultimul moment al manifestării mele - momentul în care 

cortina templului este ruptă spiritual, așa cum a fost în Ierusalim, iar omenirea vede lumina mea și 

recunoaște adevărul. 

7 Oameni buni, nu vă temeți, căci mila mea vă va acoperi, iar rugăciunea voastră și îndeplinirea 

misiunii voastre va fi ca o armură care vă va proteja în necazuri. Nici nu vă temeți să fiți lăsați singuri 

când cuvântul meu se va sfârși printre voi. Căci, cu adevărat vă spun, niciunul dintre darurile Mele cu care 

v-am împodobit ființa voastră nu se va despărți de voi. Cel care a învățat să conducă mulțimi va continua 

să conducă inimi. Cel care a primit raza mea în mintea sa va avea mari inspirații. Cel care a fost un 

instrument sau un purtător de voce al lumii spiritelor va continua să fie receptiv la această voce. Iar cel 

care a avut darul cuvântului, al interpretării, al tămăduirii sau al profeției, va vedea cum puterea darurilor 

sale va crește dacă se pregătește cu adevărat, îmbrăcându-se cu duhovnicie și cu credință. 

8 Pregătiți-vă mult, pentru ca după plecarea mea să formați un popor puternic și să fiți capabili să 

primiți pe oricine vă caută, fără să vă simțiți prea ignoranți sau prea neînsemnați în raport cu oamenii de 

știință, în raport cu titlurile pe care le poartă, sau în raport cu cei care vă pun la încercare pentru că se cred 

în posesia cunoașterii adevărului despre spiritualitate. 

9 Dacă aceste case de întâlnire au fost pline în timpul proclamării Mele, vreau ca după aceea să nu 

mai fie suficiente. Pentru că acest lucru va indica momentul potrivit pentru ca acest popor să pornească și 

să se răspândească în întreaga lume. 

10 Știu că îmi spui în inima ta: "Doamne, Cuvântul Tău plin de putere, de măreție și de esență a făcut 

miracolul de a atrage mulțimile la această lumină. Dar după aceea - cine va face atunci minunea de a 

atrage mulțimile și caravanele așa cum ai făcut Tu?". 

Discipoli, de ce sunteți oameni cu puțină credință? Nu sunt oare sigure darurile pe care vi le-am 

încredințat? Nu ați fost martori de aproape la miracolele pe care le-ați făcut prin ei? Cu adevărat vă spun că 

în vremurile ce vor veni veți face lucrări și mai mari, suficiente pentru ca miracolul să aibă loc, prin care 

veți îndeplini poruncile Mele supreme de unitate, ascultare și spiritualizare. 

11 Adevărat vă spun că în momentele în care Cuvântul Meu este auzit prin purtătorul de cuvânt, nu 

numai sufletul acestui popor tremură, ci toate ființele care au nevoie de Lumina Divină în Valea Spirituală. 
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12 Nu sunetul cuvântului uman ajunge la ei, ci sensul și inspirația mesajelor mele. Căci vocea mea 

este universală, iar reverberațiile ei ajung în toate lumile și casele în care locuiește un copil al lui 

Dumnezeu. 

13 Eu trimit o rază din lumina Mea în fiecare lume. Ție ți-am trimis această lumină sub formă de 

cuvinte omenești, așa cum ea ajunge în alte case prin intermediul inspirației. 

14 În lumina acestei raze divine, toate spiritele se vor uni, făcând din ea o scară a cerului care le va 

conduce în același punct, Regatul Spiritual promis tuturor celor care sunteți particule spirituale ale 

Divinității mele. 

15 Vă puteți imagina bucuria tuturor ființelor care au fost conectate la voi pe pământ prin legături 

fizice și care acum trăiesc dincolo de lumea voastră, când vor afla că vocea pe care o aud este auzită și de 

unii de pe pământ? Ei nu s-au îndepărtat de voi, nici nu vă uită, nici nu se abțin de la a face ceva pentru cei 

care au mai rămas puțin timp în valea pământească. Mângâierile și binecuvântările lor sunt mereu asupra 

ta. 

16 Trăiesc cei care v-au fost părinți, copii, frați, soți, prieteni sau binefăcători. În spirit, ei sunt pur și 

simplu frații și surorile voastre, dar dragostea lor pentru voi este aceeași sau chiar mai mare, la fel cum 

puterea lor de a vă ajuta și proteja a crescut. 

17 Rugați-vă pentru ei, oameni buni, nici voi nu trebuie să încetați să îi iubiți și să vă amintiți de ei, 

căci amintirea și rugăciunile voastre sunt o dulce mângâiere în lupta lor. 

Nu vă imaginați niciodată că sunt confuzi sau că trăiesc în întuneric, pentru că ar fi ca și cum v-ați 

simți capabili să-i judecați și să-i condamnați. Dacă oamenii de aici de pe pământ obișnuiesc să fie atât de 

imperfecți și de nedrepți în judecarea afacerilor vecinilor lor, ce înseamnă atunci când vine vorba de 

judecăți asupra oricărui suflet? 

18 Vă spun din nou că numai voi trebuie să îi sprijiniți prin rugăciunea voastră și prin faptele voastre 

bune în lume. 

19 Nu simțiți dorința ca ele să se manifeste în mod material în viețile voastre - fie că intră în posesia 

unui creier, fie prin orice alt mijloc, pentru că atunci ați nega spiritualizarea pe care v-am învățat-o. Nu 

stabiliți nici o anumită aniversare la care să fie convocate. Amintiți-vă că cele spirituale trăiesc dincolo de 

timpul pământesc și că, prin urmare, orice moment poate fi potrivit pentru a vă apropia de ele prin 

rugăciune spirituală. 

20 Câte dintre acele ființe pe care ți le-ai imaginat adesea ca suferind de confuzie sunt tocmai cele 

care s-au străduit să te apropie de acea cale a luminii pe care ele însele nu au putut-o găsi cât au fost pe 

pământ! Nu mai vărsați lacrimi pentru ei și, mai ales, nu vă întristați pentru că au trecut în valea spirituală. 

Ei nu au murit cu adevărat, au plecat doar cu puțin timp înainte de momentul în care va trebui să plecați. 

Dar așa a fost menit de Mine, ca ei să vă pregătească calea. Chiar trebuie să vă spun că nu aveți ce căuta în 

cimitire și că lacrimile pe care le vărsați peste morminte sunt lacrimi de ignoranță, de materializare și de 

iluzie? 

21 Sufletul celor pe care îi plângi este viu. Dar voi insistați să credeți că sunt morți în trupul care a 

dispărut în pământ. Îi considerați pierduți, în timp ce ei vă așteaptă plini de iubire pentru a vă da mărturie 

despre adevăr și viață. Îi considerați distanți sau insensibili și indiferenți la luptele și suferințele voastre. 

Dar nu știi câți bolovani îndepărtează din calea ta și de câte pericole te protejează. 

22 Ignoranța vă obligă să fiți nedrepți și chiar cruzi cu voi înșivă și cu ceilalți, deși trebuie să vă spun: 

Cine poate fi ignorant după ce a ascultat oricare dintre discursurile Mele de învățătură? 

23 Cuvântul meu este raza de lumină care trebuie să vă îmbrățișeze pe toți, pentru ca voi toți să 

rămâneți uniți în focul iubirii mele. Dacă, după ce ați auzit-o, o credeți și o urmați, voi toți cei care mă 

iubiți și mă slăviți veți rămâne uniți din acest moment. 

24 Lumina Spiritului meu v-a dezvăluit toate darurile care sunt ascunse în miezul ființei voastre - tot 

ceea ce ați purtat cu voi de la origini, fără să știți acest lucru. V-am făcut să știți că a sosit timpul să vă 

cunoașteți cu adevărat, să vă întâlniți și să vă cunoașteți moștenirea, astfel încât să aveți un spirit măreț. 

25 Din când în când v-am făcut revelații. Mai întâi a fost legea, apoi învățătura mea, iar în cele din 

urmă cunoașterea deplină a misiunii voastre spirituale. 

26 Spuneți că am fost cu bărbați de trei ori, dar este adevărat că am fost mereu. Acel Tată, care în 

prima eră a revelat omenirii Legea Sa de Dreptate, care în cea de-a doua eră a făcut din "Cuvântul" Său om 
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în Isus, Fiul Său, și care acum se face cunoscut lumii din punct de vedere spiritual, v-a dat în toate 

timpurile această parabolă divină, al cărei sens vă vorbește despre dezvoltarea voastră spirituală și vă face 

să știți că Cel care v-a vorbit în toate timpurile a fost un singur Dumnezeu, un singur Spirit și un singur 

Tată. 

27 Când v-am spus să renunțați la plăceri, ați interpretat greșit cuvântul Meu și ați ajuns să credeți că 

este mai plăcut pentru Mine să vă văd suferind decât bucurându-vă. Din moment ce sunt Tatăl tău, cum 

poți crede că prefer să te văd plângând decât zâmbind? Când ți-am spus să renunți la plăceri, m-am referit 

doar la cele care sunt corupătoare pentru suflet sau dăunătoare pentru trup. Dar eu spun că ar trebui să 

obțineți pentru spirit și pentru inimă satisfacții caritabile care vă sunt la îndemână. 

28 Încercarea pe care o conține viața omului este atât de dură încât este necesar să o îndulcească prin 

toate acele plăceri spirituale și fizice care fac povara crucii sale mai iubitoare și mai ușoară pentru om. 

29 Îi binecuvântez pe toți cei care găsesc în căldura căminului lor cele mai frumoase bucurii ale 

existenței lor și care se străduiesc să facă din dragostea părinților pentru copii, din dragostea copiilor 

pentru părinți și a fraților și surorilor unii pentru alții un serviciu pentru Dumnezeu. Pentru că această 

unitate, această armonie și această pace sunt asemenea armoniei care există între Tatăl Universal și familia 

Sa spirituală. 

30 În aceste case strălucește lumina sufletului, în ele locuiește pacea împărăției mele, iar când apar 

suferințele, acestea sunt mai ușor de suportat, iar momentele de încercare sunt mai puțin amare. Și mai 

merituoși sunt cei care caută satisfacția de a le oferi altora și care se bucură de bucuria sănătoasă a 

vecinilor lor. Aceștia sunt apostoli ai bucuriei și îndeplinesc o mare misiune. 

31 Adevăr vă spun că, dacă ați ști cum să căutați momente de satisfacție și de bucurie și cum să 

păstrați ore de pace interioară, le-ați avea în toate zilele existenței voastre pământești. Dar pentru asta 

trebuie mai întâi să vă înălțați sufletul, să vă faceți sentimentele și modul în care gândiți despre viață mai 

generoase. 

32 Acest mesaj pe care vi-l trimit prin Cuvântul Meu este plin de lumină care vă va lumina calea și va 

da ființei voastre evoluția ascendentă care vă va învăța să trăiți în pace și să vă bucurați sănătos de tot ceea 

ce v-am binecuvântat existența. Această umanitate trebuie să lupte încă mult pentru a lupta împotriva 

umbrelor durerii și pentru a-și învinge tendința spre plăceri false și satisfacții înșelătoare. Va trebui să 

lupte împotriva fanatismului său religios care îl împiedică să recunoască adevărul, va trebui să lupte 

împotriva fatalismului care îl face să creadă că totul se îndreaptă spre o distrugere finală din care nimeni 

nu se poate salva și va trebui să lupte împotriva materialismului său care îl face să caute doar plăceri 

trecătoare - plăceri senzuale care scufundă sufletul într-un abis de vicii, de durere, de disperare și întuneric. 

33 Îți dau lumina mea pentru ca tu să părăsești umbrele și, pe această planetă pe care ai transformat-o 

într-o vale de lacrimi, să descoperi în sfârșit adevăratele plăceri ale sufletului și ale inimii, alături de care 

toate celelalte bucurii sunt mici și nesemnificative. 

34 Vă dau în acest moment noua învățătură care este pentru toți oamenii. Nu toți s-au rugat în 

așteptarea venirii Mele, dar durerea i-a ținut treji și i-a pregătit să Mă primească. 

Lumea are experiența lăsată moștenire de "poporul lui Israel" încă din a doua eră, astfel încât nimeni nu 

poate să se îndoiască de justiția divină. Nu știți că darurile profeției, științei divine și puterii spirituale au 

fost date celor săraci din punct de vedere spiritual, care așteptau cu nerăbdare venirea Domnului pentru a 

primi de la El lumina speranței și a cunoașterii? 

Dacă Mă întrebați unde se află aceste suflete, vă voi spune că ele locuiesc în lumi ale vieții în care tot 

ceea ce este măreț pe această planetă pământeană este în ochii lor ca un simplu praf de pământ. 

Dar dacă Mă întrebi ce s-a întâmplat cu cei care nu au acceptat nimic din Împărăția Mea, pentru că 

Cuvântul Meu și promisiunile Mele li s-au părut sărace, îți spun că ei aparțin celor care se încarnează și se 

reîncarnează până la sfârșitul timpului, pentru că au dorit aurul, lumea, carnea și puterea. Și de aceea, pe 

bună dreptate și pentru răsplata lor spirituală, li s-a dat lumea cu bogățiile ei mizerabile și cu puterea ei 

falsă. 

35 Ei au fost afectați de justiția divină pentru o perioadă de timp, dar nu au fost alungați de pe calea 

mântuirii care duce la împărăția adevărului. De aceea, acum că vă trimit din belșug lumina Duhului Meu, 

îi voi căuta cu sârguință pentru a-i întreba dacă timpul de încercare care le-a fost alocat este acum suficient 
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și pentru a-i face să înțeleagă că acum este cel de-al Treilea Timp - chiar timpul în care timpurile de care 

am vorbit când m-am referit la judecata poporului evreu sunt încheiate. 

36 Aveți cu toții o întâlnire cu Mine și va trebui să vă uniți pentru a Mă auzi, pentru că toți aveți 

nevoie să Mă auziți. 

37 Totul va fi pus pe cântarul dreptății mele, pe care vor fi cântărite toate faptele care nu au fost încă 

judecate. Prezența și puterea mea se vor face simțite așa cum nu au mai făcut-o niciodată. Căci după haos, 

totul își va reveni la cursul său. 

38 Vegheați și rugați-vă neîncetat, ca să nu fiți surprinși, o, popor. Dar vă spun cu adevărat că, dacă 

vegheați și vă rugați pentru lume, va exista o mantie invizibilă care vă va proteja, pentru că veți fi capabili 

să vă iubiți semenii și să le simțiți durerea ca pe a voastră. 

39 Repet că voi face tangibilă prezența Mea, puterea Mea și dreptatea Mea. Dacă i-am permis omului, 

în depravarea sa, să profaneze tot ceea ce este sacru în viață, voi stabili o limită pentru depravarea sa. Dacă 

i-am permis să rătăcească pe calea liberului arbitru, îi voi dovedi că totul are o limită. Dacă i-am permis să 

își satisfacă în mod excesiv căutarea puterii și a măreției în lume, îl voi opri din drumul său, pentru ca el să 

își judece opera prin intermediul conștiinței sale, pentru ca el să răspundă la întrebările Mele. 

40 Am permis ca durerea, distrugerea și moartea să se facă simțite în viețile voastre pentru ca roadele 

lor, atât de amare, să vă facă să înțelegeți ce fel de copac ați cultivat. Dar voi avea grijă ca durerea să se 

risipească, iar sufletul să-și revină și să-și revină în fire, căci din el se va înălța imnul iubirii. S-a spus și s-a 

scris că va veni o zi în care oamenii își vor îmbrăca sufletele cu haina albă a înălțării. 

41 Atunci toți vor fi mântuiți, toți vor fi iertați, toți vor fi mângâiați. Atunci unde este moartea, unde 

este damnarea veșnică și focul fără sfârșit? 

42 Nu am creat nici moartea, nici iadul. Pentru că atunci când spiritul meu a format conceptul de 

creație, am simțit doar iubire, iar din pântecele meu a izvorât doar viață. Dacă moartea și iadul ar exista, ar 

trebui să fie opere umane, pentru că sunt trecătoare, iar tu știi deja că nimic uman nu este etern. 

43 Iată-l pe Maestrul vostru, popor ales, care vă arată din nou calea. Vă fac soldați curajoși, care știu 

cum să lupte și să-mi apere cauza. 

44 Uniți cu iubirea mea, veți porni să mergeți pe fața pământului și să dați viață celor "morți", arătând 

această cale cu lumina Duhului meu Sfânt celor care s-au rătăcit - celor care au devenit distrugători ai 

umanității. Veți duce peste tot această pâine a vieții veșnice, acest "lapte și miere" cu care v-ați hrănit. 

45 Voi sunteți poporul Meu ales, pe care nu-l deosebesc după culoare sau rasă. V-am chemat pe toți 

să îl cunoașteți pe adevăratul Dumnezeu, ca să nu vă lăsați infectați de confuzia lumii. Voi sunteți aleșii 

mei, cărora le-am lăsat o moștenire, în care am pus darurile mele și cărora le-am lăsat o bijuterie de o 

valoare inestimabilă, pentru ca voi să fiți recunoscuți de omenire. 

46 V-am purificat și v-am pregătit ochii spirituali pentru ca voi să puteți intra în lumea de dincolo, să 

vedeți prezența mea și să dați mărturie despre ea mulțimilor. Ți-am încredințat înțelepciunea mea, cartea 

scrisă cu litere de aur, pentru ca tu să nu te abați niciodată de la cale și pentru ca tu să ghidezi omenirea 

prin ea. 

47 V-am transformat în profeții mei, pentru ca voi să dați mărturie despre ceea ce Tatăl vă va arăta în 

lumea de dincolo, pentru ca voi să pregătiți și generațiile viitoare. 

48 În acest Al Treilea Timp, Maestrul v-a chemat și v-a invitat la masa Sa. Unii au venit în corpul 

material, iar alții ca ființe spirituale, dar cu toții v-ați bucurat de nectarul vieții. 

49 Voi ascultați cuvântul Meu și spuneți: "Domnul vine din înălțimile cerului". La aceasta vă răspund: 

Dacă prin "înălțimile cerului" vă referiți la cei puri, perfecți, eterni și înțelepți, aveți dreptate. Dar dacă 

prin "înălțimile cerului" înțelegeți locul material care se află deasupra voastră în infinit, vă înșelați. Căci eu 

sunt în toate și pretutindeni, sunt omniprezent, iar Spiritul meu umple și cuprinde totul. 

50 Când spui că Eu "cobor", spui ceea ce trebuie spus, pentru că Eu cobor de la perfect la imperfect 

atunci când Mă fac cunoscut vouă. Căci Eu Mă umanizez și chiar Mă materializez pentru a Mă face 

palpabil pentru voi, care sunteți oameni. 

51 Acești oameni de aici, care ascultă acum cuvântul meu, vor înțelege în curând sensul a ceea ce vă 

învăț acum și vor fi pregătiți să transmită mesajul meu celorlalți. 

52 În prezent, primesc aceste mulțimi aici în numele umanității, iar când mă refer la umanitate, nu mă 

refer doar la oamenii din prezent, ci la toate generațiile care au locuit pe pământ în timpul celor șase 
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perioade spirituale. Mesajele pe care vi le-am adus în aceste șase momente sunt exact ceea ce am 

simbolizat cu numele "peceți", dintre care unul, după cum știți deja, trebuie încă să fie eliberat pentru a vă 

dezvălui sensul sau semnificația tuturor celorlalte - acea semnificație înaltă a vieții sufletului, a dezvoltării 

și perfecțiunii. 

53 Ca un izvor de înțelepciune, ca un izvor inepuizabil de cunoaștere, voi lăsa omenirii moștenire 

acest Cuvânt, în care va găsi încântarea supremă a divinului, a spiritualului și a eternului. 

54 Deja sămânța a început să se răspândească pe pământ. Dar când sămânța va fi răsărit, voi trimite 

apa care va face fertile câmpurile spiritului. Atunci veți vedea cum va înflori spiritualizarea în inimile 

umanității. 

55 Astăzi, numărul nou-veniților este mic, iar cel al discipolilor este și mai mic. Dar ele se vor înmulți 

și se vor răspândi în toate locurile și ținuturile pământului, mărturisind că a sosit pentru om un timp care se 

numește "A șasea pecete", deoarece este a șasea etapă spirituală a omului pe pământ, și care se numește și 

"Al treilea timp", deoarece este a treia comunicare a Duhului Meu cu cel al omului - un timp în care Ilie v-

a adus împreună din diferite căi. 

V-am trimis din nou în această lume pentru ca voi să vă perfecționați în îndeplinirea misiunii voastre 

dificile. Învățătura mea vă pregătește pentru ca voi să vă spiritualizați. 

56 Vă vorbesc și vouă ca unui prieten, pentru ca să nu vă mai simțiți singuri în încercările acestei 

lumi, pentru ca în inimile voastre să aveți credință și încredere în Dumnezeul vostru, care se face cunoscut 

și vă vorbește prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

Dacă nu M-ați simțit, este pentru că nu v-ați pregătit. Dar dacă vă pregătiți inimile și vă ridicați 

sufletele spre Mine, Mă veți simți și Mă veți vedea cu ochii spiritului vostru. 

57 V-am vorbit în acest moment pentru a vă reaminti Legea și pentru ca voi să o îndepliniți. Am 

permis lumii spiritelor să trăiască cu voi pentru a vă sfătui, a vă ajuta și a vă proteja. Aceste spirite luptă și 

lucrează cu dragostea Tatălui în spiritul lor. 

58 Cuvântul pe care vi-l aduc este clar și simplu, pentru ca toți să mă înțelegeți, pentru ca toți să fiți 

luminați de lumina Duhului meu Sfânt. Vreau ca atunci când nu Mă veți mai auzi prin aceste organe de 

înțelegere, să fiți pregătiți ca discipoli ai Mei să mergeți mai departe și să mărturisiți prezența Mea prin 

cuvintele și exemplele voastre bune. 

59 Oamenii vor veni la voi pentru a vă întreba care este învățătura, care este masa spirituală pe care 

Maestrul vostru v-a încredințat-o pentru umanitate. Dar tu le vei arăta sensul și dragostea pe care le 

conține cuvântul meu. 

60 Adevărul va învinge în orice moment. Vă dau cuvinte de adevăr pentru ca prin ele să puteți usca 

lacrimile semenilor voștri. 

În acest timp în care aveți libertatea profesiunilor de credință, nu vă lăsați înrobiți de minciună. În 

prezent, vă învăț din nou prin iubirea mea, iar în mâna mea nu veți găsi un bici care să vă forțeze să credeți 

în mine. Căci, dacă ar fi așa, n-aș mai fi Tatăl vostru și Dumnezeul vostru. 

61 Căutați gloria mea divină, instruiți-vă să iertați. V-am încredințat daruri pentru ca voi să le folosiți 

bine și să deveniți discipolii mei buni care să îndrume omenirea. Ilie și Lumea mea spirituală sunt cu voi 

pentru ca crucea voastră să nu fie prea grea pentru voi. 

62 Binecuvântați sunt oamenii de bună credință care își deschid inimile la acest mesaj și binecuvântați 

sunt oamenii de bunăvoință care urmează învățăturile mele, căci ei vor fi copii ai luminii și ai păcii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 304  
1 Ferice de cei care vin la Mine, pentru că au găsit calea. Binecuvântați sunt cei care caută îndrumare 

prin Cuvântul Meu. Eu sunt calea, iar voi sunteți cei care veți merge pe ea și veți ajunge în vârful muntelui 

pe această cale. De la această înălțime vei trece cu vederea tot ceea ce a parcurs sufletul tău pe parcursul 

dezvoltării sale. 

2 Fiecare obstacol sau bolovan pe care îl întâlnești va fi un test care, dacă îl treci, îți va aduce merite. 

3 Cine poate pretinde că a înțeles secretele naturii, că a pătruns dincolo, în misterul a ceea ce nu se 

vede și nu se aude - că a pătruns în arcanul divin și îi cunoaște sfaturile? Cine a reușit să se cunoască pe 

sine însuși în așa fel încât să fie capabil să-și pună acțiunile în armonie cu natura sa spirituală și materială? 

4 Sunteți încă niște creaturi slabe care rătăcesc fără țintă. Căci, deși cunoștințele pe care le aveți v-au 

pregătit pentru a sluji umanitatea, nu v-ați dezvoltat darurile spirituale și încă nu sunteți spiritualizați 

pentru a trăi în armonie cu Mine și cu voi înșivă. Dacă nu vă puteți cunoaște pe voi înșivă, nu veți putea 

să-i cunoașteți pe ceilalți și nici să-i ghidați într-un mod perfect. Cum veți fi conducători de oameni dacă 

nu ați învățat mai întâi să vă îndreptați pașii pe calea adevărului? 

5 Când vă vorbesc în acest fel, popor al lui Israel, nu este pentru că Maestrul disprețuiește munca 

voastră în cadrul Lucrării Mele. Aceasta este făcută pentru a vă face să înțelegeți că pașii voștri spre 

spiritualizare nu au limite - că, cu fiecare pas înainte, veți obține mai multă lumină pentru a înțelege 

măreția Lucrării Mele. 

6 L-am înzestrat pe om cu o inteligență care îi permite să cerceteze compoziția naturii și 

manifestările ei, i-am permis să contemple o parte a universului și să simtă manifestările vieții spirituale. 

Pentru că Învățătura Mea nu oprește sufletele și nici nu inhibă dezvoltarea omului - dimpotrivă, îl 

eliberează și îl luminează, astfel încât el cercetează, meditează, întreabă și se străduiește. Dar ceea ce omul 

consideră cea mai înaltă parte a cercetării sale intelectuale este abia la început! 

7 Totul a fost pregătit pentru evoluția sufletului. Pregătiți-vă astfel încât să puteți instrui omenirea de 

mâine să se conecteze cu Mine de la spirit la spirit. 

În zilele noastre, lumea a devenit confuză din cauza diferitelor viziuni ale lumii, iar lumina Duhului 

meu Sfânt este cea care îi poate ilumina, astfel încât, primind inspirația mea, să poată dezvolta idealurile 

pure care îi pot spiritualiza pentru a trăi în pace. 

8 Învățătura mea spirituală îi unește pe oameni într-o înțelegere și o înțelegere reală a valorilor 

spirituale. Eu sunt centrul de unificare, sursa de inspirație pentru dezvoltarea lor spirituală. 

9 Trebuie să veniți la Mine cu suferințele, bucuriile și problemele voastre. Vă ofer, în locul durerii 

voastre, bucuria de a vă simți nobili și demni de Mine - ocazia de a vă șterge fărădelegile. 

10 Fiecare ființă umană va fi purificată de lumina Duhului meu Sfânt, care îi va inspira să își iubească 

semenii. În acest fel, pacea se va consolida în lume și toți se vor uni într-o singură putere, acțiune și spirit, 

iar ceea ce nicio religie nu a realizat va ajunge la inspirația lui Dumnezeu primită de oameni. Prin urmare, 

în această a treia eră, le ofer tuturor șanse egale de a Mă atinge. Doctrina mea spirituală nu oferă niciun 

motiv de diferență. 

11 Dacă în prezent urechile voastre nu Mă aud, o, umanitate, și ochii voștri sunt acoperiți cu un 

bandaj întunecat, totuși va veni ziua când veți vedea lumina Duhului Sfânt și veți auzi Cuvântul Meu ca pe 

o muzică divină. 

12 Israel, recunoaște că toți semenii tăi sunt demni de darurile harului pe care le-ai primit. Întindeți 

mâna celui pe care îl vedeți deranjat, căci știți că trebuie să ajungeți cu toții la același scop. 

Eu v-am acordat să auziți Cuvântul Meu prin intermediul intelectului uman. Dar mulți dintre semenii 

voștri vor nega adevărul acestei manifestări și vor nega, de asemenea, faptul că v-am deschis din nou calea 

în acest timp, că Îmi revărs harul printre voi și că Raza Mea Universală se odihnește asupra purtătorului de 

voce pregătit de mila Mea Divină. Ei nu vor putea înțelege cum Divinitatea Mea se poate manifesta prin 

intermediul unei creaturi imperfecte, prin al cărei intelect mă fac cunoscut vouă. În schimb, ei vor continua 

să Mă caute în riturile și ritualurile străvechi ale comunităților lor religioase, în formele care au sens. 

Este dificil pentru Dumnezeu, care este atotputernic, să se facă cunoscut prin intermediul intelectului 

uman? Vreți să simțiți credința în Mine doar prin imagini și acte rituale de închinare? 
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13 Dacă credeți în Mine ca Atotputernic, ca Creator, ca Autoritate Universală care influențează totul - 

dacă credeți că Eu sunt în toată creația Mea, atunci nu vă puteți îndoi că am pregătit mințile aleșilor Mei 

pentru a Mă face cunoscut prin intermediul lor. 

14 Mă manifest în aerul pe care îl respirați, în imensitatea spațiului în care există lumile - în soarele 

care își trimite razele pe planeta voastră - în ceea ce este vizibil și în ceea ce este invizibil pentru voi. 

15 Oameni aleși, nu vă apropiați cu condamnări sau critici la adresa celorlalți. Întinde-ți mâna și 

prinde-o pe cea a semenilor tăi care Mă caută în moduri diferite. Vorbește-le pentru ca ei să primească 

cunoștințele pe care le ai tu. Dar ascultați cu plăcere reflecțiile lor, pentru ca și voi să primiți o îndrumare. 

Pentru că nimeni nu este suficient pentru sine, toți aveți nevoie de înțelepciunea mea și a aproapelui 

vostru. 

16 În calitate de duhovnici, ar trebui să intrați într-o relație de iubire cu vecinii voștri, indiferent de 

comunitatea religioasă din care fac parte. În acest fel veți mărturisi că ați fost pregătiți de Mine. Atunci 

faptele tale nobile vor ajunge la toate inimile și vei fi înțeles de toți cei care se gândesc la ele fără egoism. 

17 Poporul meu, spiritismul nu are forme semnificative, nu are nevoie de aceste manifestări, de aceste 

ritualuri. Atâta timp cât în acțiunile voastre se exprimă lucruri de neînțeles, misterioase, nu puteți fi 

adevărați spiritualiști. Designul exterior, expresia, forma, obiectele pe care trebuia să le impresionezi au 

fost eliminate. Căci Cuvântul Meu are suficientă putere pentru ca voi să Mă recunoașteți și să vă ridicați la 

perfecțiune. 

18 După anul 1950, adevăratul spiritist va fi înțeles instrucțiunile pe care vi le-am dat și le va pune în 

practică cu unicul scop de a transmite mila Mea acolo unde este nevoie de ea. 

19 Mâine, oamenii vor putea înțelege mai bine acest cuvânt, care a fost auzit de foarte puțini, și va fi 

înțeles pe scară largă. 

20 Nu contează că atunci când se va încheia anul 1950, cuvântul meu nu va fi fost înțeles de toți. Cele 

câteva semințe rămase vor fi suficiente pentru ca fructele să se coacă în viitor. 

21 Iubiți ucenici, voi sunteți ca o stea, sunteți ca un far în imensitatea mării. Străduiește-te să-ți 

păstrezi haina, să-ți purifici inima și să o transformi într-un sanctuar în care torța celui de-al șaselea sfeșnic 

luminează fiecare suflet ziua și noaptea. 

22 Fiți ca Mine - umili și blânzi la inimă. Iubiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții. Fiți ca un râu de 

apă cristalină. Purtați în mâini un singur fruct. Prezentați învățătura unei cărți ca fiind barca de salvare a 

umanității. 

23 Vino la Mine, te aștept. Oricine cere va primi, oricine caută va găsi, și oricine bate la ușa aceasta, i 

se va deschide ușa. Vă voi lucra ca pe niște bolovani cu dalta Cuvântului Meu și vă voi scălda în lumina 

Duhului Sfânt. 

24 O, iubiți ucenici! Îndepărtează-te de ispitele lumii, pentru că eu te-am pregătit ca mâine să fii 

asemenea Stăpânului tău. 

25 În ultima zi a manifestării Mele printre voi prin intermediul intelectului uman, chiar și "pietrele" 

vor plânge. Dar îi voi face pe toți să simtă sărutul păcii Mele, îi voi strânge pe toți la pieptul Meu. Iar după 

aceea, când vă voi vedea pregătiți, vă voi spune din "nor": "Aici este deșertul, treceți-l și duceți lumii ceea 

ce v-am dat". 

26 O, discipoli! Vă vorbesc despre ziua de mâine și vă încurajez pentru ca să nu plângeți de durere în 

momentul plecării Mele. Pentru că nu vreau să fiți triști după aceea - vreau să vă văd instruindu-vă, 

revărsând apele cristaline ale fântânii și aducând roade abundente umanității. 

27 Dați mărturie ca profeții Mei, vestiți că Eu sunt în voi ca Duhul Sfânt. 

Nu Mă veți mai auzi prin intermediul purtătorilor de voce, dar spiritual veți continua să primiți 

învățătura Mea în veșnicie. Când vă spiritualizați, veți fi plini de fericire, pentru că Mă veți simți, veți 

primi inspirație și în toate încercările voastre veți experimenta că Eu sunt cu voi. Veți auzi vocea Mea din 

duh în duh, încurajându-vă să mergeți mai departe în lupta voastră, și vă veți simți întăriți, pentru că Eu voi 

fi cu toți copiii Mei. 

28 Astăzi Mă revelez printre voi ca Tată, ca Fiu și ca Duh Sfânt și sunt cu voi în esență, prezență și 

putere. 
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29 Veniți, voi, mulțimi care faceți parte din poporul Meu Israel. Veniți la Mine, voi, femeile care 

sunteți mame pe pământ ca Maria. Veniți la Mine, voi, fecioare, tineri, copii și adulți, căci Eu vă primesc 

și vă dau sărutul Meu de pace. 

30 Lasă-ți sufletul să vină la Mine, căci Eu sunt Cel care îi pot da ceea ce are nevoie. Eu sunt 

Dătătorul care își revarsă harul asupra sufletelor încarnate și neîncarnate. 

31 Popor ales al lui Israel, voi nu mai sunteți copii mici, pentru că v-ați dezvoltat din ce în ce mai 

mult pe această cale spirituală și ați dobândit multe cunoștințe în timpul diferitelor voastre reîncarnări. 

Acum, în această A Treia Eră, voi sunteți discipolii Maestrului Divin, învățând lecțiile pe care vi le-am dat 

zi de zi, astfel încât să deveniți mari în spirit, cunoscători a ceea ce este necunoscut omenirii. 

"Israel" va fi mare în vremurile ce vor veni prin cunoașterea sa, prin realizarea Lucrării mele, prin 

unirea sa, prin lupta sa, prin ascultarea sa, prin iubirea sa pentru Divinitatea mea și pentru semenii săi. Căci 

dacă poporul meu nu va avea această spiritualitate, lumea va considera Lucrarea mea doar ca pe o 

învățătură în plus pe pământ. 

32 Toate acestea se vor întâmpla dacă poporul meu nu se pregătește, dacă nu Mă înțelege, dacă nu se 

spiritualizează. De aceea, vă spun: Acum este momentul să vă reînnoiți și să vă ridicați spiritual prin 

practicarea învățăturii mele. 

33 Dar nu am venit în zadar în această a treia eră pentru a Mă face cunoscut cu lumina Duhului Meu 

Sfânt. Pentru că voi sunteți primii pe care i-am purificat și eliberat de pete, pe care i-am întărit și i-am 

învățat pentru ca voi să fiți pregătiți pentru îndeplinirea misiunii voastre dificile și pentru ca voi să vă 

ridicați ca apostoli, ca frați și surori mai mari ai omenirii, pentru ca voi să fiți pentru omenire ca stelele de 

pe firmament și în acest fel semenii voștri să cunoască împlinirea profețiilor date de Mine și prin mesagerii 

din vremurile trecute. 

"Israel", vei deveni valabil printre popoare, printre națiuni, pentru ca și ele să se hrănească cu pâinea 

vieții veșnice. 

34 Vă fac o carte deschisă care conține profeții, învățăturile mele, revelații divine și mărturia prezenței 

mele. Această carte se va deschide pentru cei care caută această cunoaștere. Veți răspunde la multe 

întrebări cu lumină și adevăr. Nu veți fi niște prefăcuți, îmi veți apăra opera și nu veți permite lumii să o 

profaneze. 

35 Această instrucțiune nu este doar pentru tine. Căci, odată pregătiți după exemplul Stăpânului 

vostru, veți porni la drum pentru a-mi da mărturie prin cuvintele și faptele voastre. Îi voi aduce în fața 

voastră pe filozofii, pe oamenii de știință, care se credeau mari în cunoștințele lor. Dar să nu vă temeți de 

ei din cauza științei lor, căci ei sunt foarte mici în comparație cu înțelepciunea Mea. 

36 Atâta timp cât mințile oamenilor nu sunt eliberate de toate întunericul pe care îl adăpostesc, ei nu 

vor putea să Mă înțeleagă, nici nu vor putea să recunoască mesagerii Mei, apostolii Mei, nici pe cei care 

vor apărea ca Maeștri în viitor. 

37 Gândiți-vă, popor al lui Israel, și eliberați-vă de orice fanatism, de orice deșertăciune a 

materialismului, astfel încât să vă puteți îndeplini misiunea într-un mod perfect. 

38 Dacă poporul meu nu pornește la drum și nu se străduiește, așa cum este voința mea, încercările 

vor fi foarte mari pentru a-i face să-și vadă greșeala și vor fi la fel de puternici ca și puterea lor, pentru ca 

ei să învețe să vadă și să înțeleagă care este datoria lor. 

39 În corpul fiecăruia dintre voi am plasat un atom de lumină care face parte din Spiritul Meu, iar 

toate aceste particule, când va veni timpul, trebuie să se întoarcă în pântecele Meu. 

Sufletele care s-au încarnat în restul umanității sunt ca și al tău, iar printre ele se află ființe care, la fel, 

mă caută. Și ei știu cum să se ridice până la Mine pentru a Mă interoga. 

Alții se întorc la Mine pentru a Mă întreba de ce se zguduie omenirea și Îmi spun: "Tată, de ce nu ne 

auzi? De ce nu simțim puterea Ta de a nu da greș? Nu suntem noi copiii Tăi?" 

Astfel, sufletele strigă către Mine, dar nu știu că se purifică în prezent - nu știu că trăiesc în cel de-al 

Treilea Timp - nu știu că se află în timpul învierii pentru cei încarnați și neîncarnați. 

Oamenii s-au lăudat cu ceea ce aparține acestei lumi, sunt plini de aroganță și nu au permis sufletelor 

lor să se ridice la Mine. 

40 În acest timp, voința Mea este ca toți să vină la Mine, să Mă caute în lumea spirituală, unde îl vor 

găsi pe Tatăl lor. 
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41 În acest timp, Israel, vei câștiga merite și, prin exemplul tău, îi vei învăța pe oameni să trăiască în 

comuniune cu Mine. 

42 Vorbesc doar despre greșelile voastre, pentru că nimic nu este ascuns de mine și este necesar să vă 

reînnoiți pentru a fi vase curate înaintea mea. Eu v-am dat Cuvântul Meu și în el este puterea Mea pentru 

ca voi să puteți birui toate ispitele și încercările. Te-am luminat pentru ca tu să înțelegi ceea ce privește 

sufletul tău și ceea ce ține de viața ta umană. În acest fel, puteți trăi conform poruncilor divine, pentru că 

sunteți discipolii mei pe care îi învăț, astfel încât sufletul vostru să se dezvolte din ce în ce mai mult și să 

nu vă mai prăbușiți sub povara materialismului, sub actele cultice obișnuite pe care le-ați stabilit în 

Lucrarea mea. Nu trebuie să vă mai lăsați reținuți de superfluități, pentru că aveți puterea și cunoștințele 

necesare pentru a depăși toate obstacolele. Trebuie să mergi înainte fără încetare. 

43 În măsura în care atingeți puritatea, dematerializarea, adorarea voastră față de Dumnezeu va deveni 

mai spirituală, iar actele voastre de adorare în cadrul Lucrării Mele mai puțin complicate. Pentru că ați 

făcut și ați făcut după voia voastră în Lucrarea Mea și nu v-ați ținut de duhovnicie, nu v-ați pregătit inima 

pentru a trimite rugăciunea voastră și Mi-ați oferit doar rugăciunile scrise cu cuvinte, făcând astfel același 

lucru semenilor voștri. Căci riturile voastre, felul vostru de a vă închina, tradițiile voastre erau aceleași cu 

cele pe care le prezintă oamenii oamenilor. În ce anume v-ați diferențiat atunci? Ce te-a făcut diferit de 

ceilalți? Nimic, Israel, pentru că tu ai materializat Cuvântul meu și ai făcut același lucru cu Lumea mea 

spirituală. Actele voastre de închinare au căzut într-o senzualitate egală cu cea a umanității, simbolurile 

voastre au fost aceleași, iar în cadrul Lucrării mele ați arătat și voi dezbinarea și acquisitivitatea lor. 

44 Cum ar putea, așadar, omenirea să creadă în tine? Cum ar putea ei să Mă recunoască după 

comportamentul tău, când tu prezinți aceeași imagine ca și semenii tăi? 

Când Tatăl a văzut că mersul vostru era foarte lent și foarte senzual, nu a mai avut îngăduință pentru 

voi, așa că a poruncit să vă uniți și să vă adunați pentru a vă surprinde pe voi înșivă cu cuvântul Său care 

se apropia de sfârșit. Și, fără nici o altă concesie, El v-a poruncit să vă eliberați de orice materialism, să vă 

curățați actele cultice, pentru că erau mai mult senzuale decât spirituale. Dar lucrarea mea este spirituală, 

lucrarea mea are scopul de a înălța sufletul, de a vă reînnoi în viața voastră umană, astfel încât "carnea" și 

sufletul să trăiască o viață înaltă. Voința mea nu mai permitea ca poporul meu să cadă în abis și să facă 

acolo Lucrarea mea. 

45 De aceea, când a primit poruncile mele, a fost confuzie în Israel din cauza materialismului său. 

Alții, însă, au respectat această poruncă cu respect și ascultare, pentru că sufletele lor își dădeau seama că 

venise ceasul unei noi treziri a lui Israel, că Tatăl îl smulsese din rutina și vechile obiceiuri, și îi 

mulțumeau. 

46 Toate aceste încercări v-au zdruncinat, oameni buni, pentru că vă obișnuiserăți cu rutina. Pentru că 

ți-ai împiedicat mintea, sufletul, să se dezvolte în sus, în false acțiuni de cult. 

47 Știți acum, oameni buni, că dacă nu urmați instrucțiunile pe care vi le-am dat pentru a vă îndeplini 

datoria, nu vă va fi fost de nici un folos să Mă ascultați. Pentru că este voința mea ca voi, când primiți 

cuvântul meu, să-l puneți în practică, pentru că se apropie pentru voi sfârșitul manifestării mele prin 

intermediul intelectului uman - anul 1950, de la care nu veți mai auzi nici lumea mea spirituală. 

48 Nu vreau să simțiți durere în sufletul vostru din acest motiv, căci v-am pregătit ca să fiți suflete 

puternice, pentru ca mâine să fiți ca niște copaci care dau umbră rătăcitorului obosit și epuizat de soarele 

arzător. Nici nu vreau ca, în momentul plecării Mele, să provoci durere Spiritului Meu, așa cum Mi-ai 

provocat durere în Era a doua. Nu vreau ca tu să pui pe umerii mei încă o dată crucea păcatului tău, a 

neascultării tale, a eșecului tău. Vreau să văd în Israel ascultare, împlinirea datoriei, înnoire, spiritualizare, 

înălțarea voastră pentru a comunica cu Mine de la spirit la spirit. 

49 Israel, acum nu este momentul să dormi, trebuie să te trezești pe deplin pentru a te dedica sarcinii 

de trezire a umanității. Căci, deși lumina Mea luminează orice minte, Îi văd pe copiii Mei letargici, Văd 

legea Mea în cărți prăfuite. Voi, însă, oameni aleși, trebuie să conduceți poporul și să "vegheați" asupra 

lui. 

50 Să vorbești lumii despre doctrina spirituală fără fanatism. 

51 Exersați dialogul de la spirit la spirit, pe care veți continua să îl perfecționați de la o zi la alta. 

Pentru că este voința mea ca voi și omenirea să comunicați cu mine. Prin această comuniune veți primi 
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inspirațiile Mele, ordinele Mele, iar Eu vă voi primi sufletul, vă voi asculta rugăciunea și voi permite 

brațelor voastre spirituale să Mă îmbrățișeze. 

52 Când veți fi învățat să comunicați cu Mine de la duh la duh, darurile voastre se vor dezvălui, iar în 

închinarea voastră aceste daruri vor înflori în glorie și în spiritualitate. Atunci Mă veți căuta în cele 

spirituale și închinarea voastră va fi perfectă. 

53 Această manifestare prin intermediul intelectului uman nu va mai fi printre voi. Nu vreau să vă 

simțiți orfani după plecarea mea, nu vreau ca moartea să vă surprindă și nici nu vreau ca printre voi să 

existe slăbiciune. Pentru că după 1950 vă veți pregăti și Mă veți căuta din duh în duh, veți trăi în armonie 

și în pacea Mea. Atunci veți recupera timpul pierdut și veți atinge gradul de spiritualizare care vă va 

permite să vă apropiați de Împărăția Mea în timp ce încă trăiți pe această planetă, și veți dovedi lumii că 

nu aveți nevoie de rituri și ceremonii și nici de simboluri materiale pentru a-mi oferi închinarea voastră - 

că modul vostru de închinare este elevat și spiritual, și că credința voastră este o torță care își răspândește 

lumina pe căile vieții, în inimile și în sufletele oamenilor. 

54 Timpul manifestării mele a fost suficient pentru ca voi să atingeți acel grad de spiritualizare care vă 

va conduce la reînnoirea și înălțarea sufletului vostru. 

55 În prezent, vă ajut să urcați pe munte. Vă conduc de mână spre acest obiectiv și v-am acordat ca 

lumea mea spirituală să vă ajute, să vă sporească credința, să vă asigure pașii în siguranță, astfel încât să 

nu mai existe nicio îndoială în îndeplinirea misiunii, să nu mai existe niciun dubiu în ceea ce privește 

îndeplinirea misiunii, nimic nu vă va face să vă retrageți de pe calea pe care ați parcurs-o timp de atâția ani 

și secole. Am asigurat ceea ce este necesar pentru a vă asigura hrana în traversarea deșertului și, prin 

urmare, sunteți acum foarte aproape de mine. 

56 Se apropie momentul în care voi încheia proclamarea Mea prin intermediul intelectului uman și 

atunci veți pleca să vă continuați peregrinările. Căci aici pe pământ nu este destinația voastră și nici nu 

există odihnă pentru voi. Vreau să fiți suficient de pregătiți pentru lupta care vă așteaptă, apoi, prin 

darurile pe care vi le-am acordat, veți fi maeștri, apostolii și martorii mei. Vreau ca voi să fiți ca o mare 

torță care să aducă lumina mea la diferitele popoare care alcătuiesc această umanitate. 

57 Sunteți cu Mine și vă bucurați de pacea Mea, ascultați învățătura Mea ca să vă pregătiți. Dar nu 

uitați de semenii voștri, de lumea care este în haos și bea un pahar foarte amar - nu uitați de confuzia care 

domnește în această lume. Nu vreau să vă văd insensibili, pentru că plângerile lumii trebuie să ajungă și la 

voi. 

58 Voi sunteți cei mai responsabili față de Mine, pentru că vouă v-am dat Cuvântul Meu prin 

intermediul facultății umane a intelectului. Vreau ca modul vostru de a acționa în cadrul Lucrării Mele să 

devină tot mai perfect și mai spiritual, căci nu este departe ziua în care veți aduce Doctrina Mea 

pretutindeni, pregătită de Ilie și de Lumea Mea Spirituală. Pentru că Împărăția mea îi așteaptă pe toți și voi 

toți trebuie să veniți la mine prin meritele voastre și prin umilința din sufletul vostru. 

59 De multe ori Mi-ai spus din adâncul inimii tale: "Stăpâne, Tată, de ce ai încredințat lucrarea Ta, 

deși este atât de delicată și atât de profundă, unor oameni atât de păcătoși și atât de nedemni de ea? De ce 

ai pus în mâinile noastre această responsabilitate atât de mare? De ce, deși vezi acest popor pe care îl 

numești Israel atât de neîndemânatic și ignorant, ți-ai pus toată încrederea în el? De ce ne-ai ales pe noi, 

care am trecut prin atâtea încercări, prin atâtea purificări, prin atâta fanatism și idolatrie? 

Dar Eu vă spun vouă, copiii Mei: Tocmai pentru că voi sunteți cei care v-ați purificat foarte mult și M-

ați cunoscut în mijlocul încercărilor voastre. Căci încercările v-au apropiat de Mine și astfel v-am prezentat 

celorlalte națiuni ca popor ales și binecuvântat, pentru ca ele să primească și să cunoască lucrarea Mea prin 

mijlocirea voastră pentru reînnoirea și spiritualizarea lor. 

Dar nu v-am ales pe voi pentru că am mai multă afecțiune pentru voi, nici pentru că vă iubesc mai mult 

decât restul omenirii. Și nu v-am făcut pe voi posesori de daruri și de haruri pentru că sunteți mai vrednici 

în ochii Tatălui. Dacă ați trecut prin purificări, este pentru că ați fost și voi cei care ați păcătuit cel mai 

mult, cei care ați comis cele mai multe greșeli și, prin urmare, aveți de făcut cele mai mari reparații. 

60 Faceți un examen de conștiință, oameni buni, și gândiți-vă dacă sunteți demni de Mine. Află dacă 

meritele tale sunt suficient de mari pentru a sta înaintea Mea. Amintește-ți trecutul tău și gândește-te dacă 

ceea ce ai făcut în umblarea ta prin această lume te face vrednic să stai la dreapta Mea. 
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Spuneți-mi, după ce v-ați analizat trecutul, dacă ați dobândit dreptul de a poseda harul meu, darurile 

mele, binefacerile mele și legea mea. 

"Nu", îmi spune inima ta, "Tu ne-ai spus de multe ori că suntem un popor nerecunoscător - un popor 

care nu Te-a ascultat niciodată". 

Dar eu vă spun: V-am dăruit harul Meu cu o mare dorință în duhul Meu, pentru ca într-o zi să deveniți 

oameni cu gânduri pure, pentru ca voi să realizați fapte mari, pentru ca voi să atingeți o mare înălțime 

sufletească. 

61 Nepoții voștri vor fi cei care vor face să înflorească sămânța adevărului. O veți semăna mai întâi în 

rudele voastre și apoi în rândul omenirii. 

62 Israel: După 1950, totul va fi diferit pentru dumneavoastră. Acțiunile tale cultice, cunoștințele tale 

vor fi mai avansate, faptele tale vor fi mai spirituale, gândurile și rugăciunile tale vor fi mai elevate și te 

vei spiritualiza și mai mult. Pentru că atunci nu veți mai trăi în materialism. 

63 Vă sensibilizez inimile pentru ca voi să simțiți durerea oamenilor. Așa cum eu vă predau astăzi 

Cuvântul Meu, mâine voi veți fi cei care trebuie să-l predați lumii. Deoarece omenirea nu a vrut să vină la 

Mine, mâine veți merge la ea și îi veți aduce, în numele Meu, mesajul de iubire pe care i l-am lăsat ca 

moștenire. 

64 Mare va fi lupta voastră și lucrarea pe care va trebui să o duceți în mijlocul acestei umanități fără 

credință, fără speranță, fără Dumnezeu. Deși sunt aproape de ea, ea nu M-a simțit și nu a perceput prezența 

Mea. Pentru că ea vrea să Mă vadă în mod senzual și, întrucât nu Mă vede cu ochii spiritului ei, Mă 

respinge și Mă uită. În curând va veni momentul în care vă veți ridica ca apostoli ai Mei și, cu vocea 

voastră puternică și spirituală, veți trezi masele de oameni și îi veți aduce la credință, la spiritualizare. 

65 În această zi și în această epocă, nu doar douăsprezece inimi pe care le voi folosi după 1950 pentru 

a da mărturie despre Mine. Astăzi există 144.000 de aleși din poporul Meu binecuvântat, Israel, în care 

Mi-am pus toată speranța și încrederea, pentru ca omenirea să cunoască Lucrarea Mea prin ei. 

66 Veți fi cei mai puternici dintre oameni și vă veți îndeplini misiunea până la capăt. Dar vei fi mereu 

protejat de spiritul meu. Voi fi apărarea voastră și, din punct de vedere spiritual, vă voi încredința esența 

mea, prezența și puterea mea - în măsura în care veți simți și exercita iubirea, iubirea spirituală, care se 

manifestă în toată creația. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 305  
1 Viața spirituală a omenirii este împărțită în trei epoci sau vârste. În prima epocă M-am făcut 

cunoscut ca Tată, în a doua epocă M-am revelat ca Maestru, iar în a treia epocă Mă fac simțit ca Judecător. 

2 Acestea sunt cele trei faze pe care le-am dezvăluit oamenilor și pe parcursul cărora trebuie să 

ajungeți să mă cunoașteți pe deplin. Cu toate acestea, nu vă grăbiți să recunoașteți trei Dumnezei sau trei 

Persoane acolo unde nu există decât un singur Spirit Divin. Pentru că în acest timp prezent sunteți capabili 

să acceptați simplificarea a tot ceea ce ați învăluit în mister și ați complicat până la incomprehensibilitate. 

Acest "templu" va rămâne, dar această lucrare nu a progresat timp de multe secole, iar voi trebuie să o 

continuați acum cu scopul de a o duce la bun sfârșit pentru a o oferi Tatălui vostru. 

3 Nu este necesar ca toate popoarele de pe pământ să asiste la această manifestare. Căci voi avea 

grijă ca învățăturile mele să se răspândească pe tot globul prin intermediul scrierilor și cărților, așa cum s-a 

întâmplat în Era a doua. Atunci mesajul meu spiritual va deveni cunoscut și oamenii de bunăvoință se vor 

strădui să-l urmeze. 

4 În această carte umilă și simplă, dar plină de Lumină Divină, oamenii vor găsi clarificarea tuturor 

îndoielilor lor, vor descoperi completarea învățăturilor care au fost doar parțial dezvăluite în timpurile 

trecute și vor găsi calea clară și simplă de a interpreta tot ceea ce este ascuns în textele vechi în alegorie. 

5 Oricine, după ce primește acest mesaj spiritual, se convinge de adevărul conținutului său și începe 

să lupte împotriva dorinței sale de senzații, a idolatriei și a fanatismului, să-și curețe mintea și inima de 

toate aceste impurități, își va elibera sufletul și îi va da bucurie și pace, pentru că acum va putea lupta 

pentru a ajunge la veșnicia care îl așteaptă. Dar cei care continuă să se închine în exterior, care insistă să 

iubească ceea ce aparține lumii și care nu cred în dezvoltarea sufletului - cu adevărat vă spun că vor fi 

lăsați în urmă și vor vărsa lacrimi când vor conștientiza întârzierea și ignoranța lor. 

6 În timp ce totul crește, se schimbă, se perfecționează și se desfășoară în mod constant, de ce ar 

trebui ca sufletul tău să rămână în impas timp de secole? 

7 Sufletul spiritului uman este cel care ar trebui să preceadă toate faptele pe care le realizează ființa 

umană, căci lui i-a fost încredințată viața pe pământ. Și totuși, aici, pe lumea voastră, faceți contrariul, 

pentru că sufletul își neglijează sarcinile cele mai înalte pentru a se dedica scopurilor pământești și pentru 

a se arunca tot mai mult în efervescența acestei vieți pe care ați creat-o voi. 

8 Deoarece ați descoperit și ați învățat multe lucruri prin intermediul științei, nu ignorați evoluția 

neîncetată care există în toate ființele din creație. De aceea, vreau să înțelegeți că nu trebuie să vă lăsați 

sufletul în acea înapoiere și stagnare în care l-ați adus deja de mult timp și că trebuie să vă străduiți să 

ajungeți la armonie cu tot ceea ce vă înconjoară, astfel încât să vină o zi pentru ființele umane când natura, 

în loc să-și ascundă secretele, vi le va dezvălui, iar forțele naturii, în loc să vă fie ostile, vă vor deveni 

servitori, colaboratori, frați. 

9 Am trimis sufletul să se întrupeze pe pământ și să devină o ființă umană pentru ca el să fie prinț și 

stăpân a tot ceea ce există pe el, și nu pentru ca el să fie sclav și victimă, nici nevoiaș, așa cum îl văd eu de 

fapt. Omul este sclavul nevoilor sale, al pasiunilor, al viciilor și al ignoranței sale. 

10 El este victima suferințelor, a pașilor greșiți și a loviturilor de soartă pe care i le aduce lipsa sa de 

înălțare spirituală pe măsură ce pășește pe pământ. El este nevoiaș pentru că, ignorând moștenirea la care 

are dreptul în viață, nu știe ce posedă și se comportă ca și cum nu ar avea nimic. 

11 Această umanitate trebuie mai întâi să se trezească pentru a începe să studieze în Cartea Vieții 

Spirituale și apoi, în curând, prin transmiterea acestei lumi de idei din generație în generație, va apărea 

acea sămânță binecuvântată în care se va împlini Cuvântul meu. V-am spus că într-o zi această umanitate 

va ajunge la spiritualizare și va ști să trăiască în armonie cu toate lucrurile create, iar sufletul, mintea și 

inima vor merge în același ritm. 

12 Acest al treilea timp, când răutatea umană a atins apogeul, va fi totuși un timp al reconcilierii și al 

iertării. 

13 În timp ce oamenii, conduși de scopurile lor egoiste și de dușmăniile lor, pregătesc distrugerea 

semenilor lor pe care îi numesc dușmani, Eu pregătesc ceasul în care trebuie să-i judec, făcându-i să judece 

și să-și recunoască opera. 
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14 În acel ceas al judecății, când conștiința este ascultată și lumina ei strălucește și luminează mintea 

și inima, oamenii își vor smulge părul din cap și vor scrâșni din dinți și Îmi vor spune: "Doamne, cum am 

putut fi capabil de atâta rău? De ce Mi-ai permis să fac o faptă atât de odioasă?" 

15 Fericiți sunt cei care se trezesc în acest moment de judecată, pentru că vor vedea lumina iertării 

Mele coborând asupra lor, vor vedea venind ziua binecuvântată a reconcilierii. Atunci mulți oameni vor 

înțelege motivul învățăturii Mele despre iubire și vor experimenta ce înseamnă pentru Mine fiecare dintre 

copiii Mei, chiar dacă sunt cei mai păcătoși. 

16 Da, oameni iubiți, îi iubesc pe toți fără limite, căci chiar și în spatele unui mare păcătos se află un 

suflet care are nevoie de lumina mea pentru a nu mai păcătui. 

17 Am venit să îi salvez pe cei care greșesc, pentru că cel care comite crime este și el un copil al lui 

Dumnezeu, iar pentru Mine fiecare dintre copiii Mei înseamnă mult. 

18 Voi răspândi această învățătură ca o mantie de speranță și mântuire pe întregul pământ, oferind 

tuturor posibilitatea de a plăti treptat datoriile vechi și datoriile prezente până când Mă vor simți din nou în 

cea mai ascunsă parte a ființei lor. 

19 Multă vreme nu m-ați simțit, m-ați pierdut, iar acum vă ofer ocazia de a mă întâlni. Știu că cel care 

Mă regăsește pe calea sa nu Mă va mai pierde niciodată. 

20 Începeți să mergeți spre Mine, păcătoșilor. Nu vă temeți că, atunci când veți veni în prezența Mea, 

vocea Mea vă va judeca în fața semenilor voștri, căci Eu nu vă voi trăda. Nu vă temeți, așa cum nu s-a 

temut nici Magdalena, care, când a venit la Mine, s-a descărcat de povara grea a păcatului, fără să țină cont 

de cine o vedea, o asculta sau o condamna. Era liniștită pentru că știa că nu mai era o femeie pătată de 

păcat, ci o păcătoasă purificată prin pocăință. 

21 Luați-i ca exemplu în pocăința și în dragostea lor. 

22 Îi voi face pe toți să audă vocea Mea în conștiința lor - o voce de la Tatăl, de la Maestrul, de la 

Judecătorul, care va pătrunde în inimi și le va face să bată mai repede de fericire, de uimire și de iubire. 

Vocea mea va fi auzită în fiecare creatură, pentru că sufletul vostru este pregătit să mă primească în 

această formă. 

23 În liniștea din celulele închisorii, vocea Mea se va face auzită și le va spune acelor bărbați și femei: 

"Sunt aici cu voi. Ați crezut că ați fost abandonați de Mine? Nu, voi, cei cu puțină credință, nu vă întreb 

dacă sunteți ucigași sau dacă ați furat. Eu răscumpăr prin iubirea Mea pe cel care a păcătuit, îl încurajez pe 

cel care a căzut și îl salvez pe cel nevinovat care a fost victima calomniei, a nedreptății sau a greșelii". 

24 Vocea mea va fi audibilă în mijlocul zgomotului războiului, iar sunetul ei va fi atât de pătrunzător 

încât armele oamenilor vor tăcea când îmi vor simți prezența. 

25 În spitale și oriunde va fi un bolnav, Mă voi face simțit și auzit, "ungându-i" și mângâindu-i pe cei 

bolnavi așa cum numai Eu pot face. Voi întinde o mantie de pace și mângâiere peste durerea celor care 

suferă - uitați de semenii lor - și voi turna un balsam divin peste suferința lor și îi voi ridica la viață pentru 

ca ei să fie martori ai prezenței mele spirituale. 

26 În case, Mă vor simți atât copiii, cât și adulții, și amândoi vor fi martori ai prezenței Mele. 

27 Când voi găsi că focul căminului s-a stins, îl voi chema pe soț și-i voi spune: De ce nu ești iubitor 

și înțelegător? De ce nu aprindeți focul iubirii, care este flacăra care dă viață căsniciei voastre? 

Când îl voi vedea neglijându-și îndatoririle, îl voi surprinde și-i voi spune: De ce te-ai abătut de la calea 

cea dreaptă și ai lepădat crucea? nu ai avut puterea să bei și ultimele picături de băutură amară rămase în 

pahar? Întoarceți-vă pe calea pe care v-am pus-o, doar acolo Mă veți găsi pentru a vă răsplăti credința, 

ascultarea și curajul. 

28 O voi atinge pe soție pe cele mai sensibile corzi ale inimii și o voi întreba: Soție, crezi că vei găsi 

liniștea pe care o dorești departe de calea datoriei tale? Nu, nu vă înșelați. Meritul tău va fi să porți cu 

abnegație și răbdare până la capăt crucea pe care ți-am pus-o pe umeri. 

29 Nu va mai exista nicio inimă pe care să nu o las să simtă prezența mea divină și să nu o chem la 

reconciliere, la iubire și la pace. 

30 Eu caut inimi pregătite pentru a pune în ele esența Mea, ceea ce este ca și cum aș intra în duh în 

templul interior al omului - acel templu din care trebuie să alung păcatele voastre, ca și cum ar fi negustori 

profani, până când sanctuarul va fi curățat. 
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31 Nu iau un bici ca să vă fac să înțelegeți cuvântul meu, ci aduc pâinea vieții ca să vă întăresc în 

idealul înălțării voastre. 

32 În timp ce lumea a ajuns să creadă că am abandonat-o în abisul ei de durere și păcat, am venit să-i 

dau o nouă dovadă a iubirii mele infinite, care nu vă poate abandona niciodată și care, de aceea, vă 

vorbește părintește și vă iartă. 

33 Uneori, când auziți Cuvântul Meu plin de tandrețe divină, sunteți confuzi, fără să puteți înțelege de 

ce folosesc acest tip de instruire față de păcătoși, deși ar trebui să folosesc o anumită severitate pentru a vă 

îndupleca. 

34 Vă spun că în această "Epocă a treia" - chiar dacă vi se pare imposibil - reînnoirea și salvarea 

umanității nu vor fi dificile, pentru că lucrarea de răscumpărare este o lucrare divină. 

35 Dragostea mea va fi cea care îi va aduce pe oameni înapoi pe calea luminii și a adevărului. Iubirea 

mea, care pătrunde tainic în fiecare inimă, mângâie fiecare suflet, se manifestă prin fiecare conștiință, va 

transforma pietrele dure în inimi sensibile, va transforma oamenii materialiști în ființe spirituale și 

păcătoșii împietriți în oameni buni, pașnici și binevoitori. 

36 Vă vorbesc astfel pentru că nimeni nu cunoaște mai bine decât mine dezvoltarea sufletului vostru 

și știu că omul de astăzi, în ciuda marelui său materialism, a iubirii sale pentru lume și a patimilor sale 

dezvoltate până la cel mai mare păcat, trăiește doar în aparență ca un sclav al "cărnii" și al vieții materiale. 

Știu că, de îndată ce va simți atingerea iubitoare a iubirii Mele în sufletul său, va veni repede la Mine 

pentru a se elibera de povara sa și pentru a Mă urma pe calea adevărului pe care, în mod inconștient, 

tânjește să o parcurgă. 

37 Nu va trebui să-i arăt legea gravată în piatră, ca în Prima Eră, și nici nu va trebui să-mi manifest 

prezența prin intermediul forțelor naturii, pentru ca el să mă simtă. Nici măcar nu va trebui să vin în lume 

sub formă umană pentru a răscumpăra sufletul omului printr-o viață de suferință și o moarte sângeroasă. 

38 Acele vremuri au trecut, sufletul omului s-a dezvoltat. Nu mai este copilul mic din trecut care 

trebuia să atingă divinul cu mâinile și să-l perceapă cu simțurile sale fizice pentru a crede în Mine și în 

prezența Mea. 

39 În spatele materialismului său și a lipsei sale de sensibilitate față de spiritual, omul ascunde un 

suflet de lumină, un suflet de spirit care a parcurs distanțe lungi și a trecut prin mari încercări care i-au dat 

fermitate, experiență și cunoaștere. Îi va fi de ajuns să fie dispus să intre într-un dialog interior cu 

conștiința sa, pentru a se ridica la o viață nouă și a descoperi în miezul ființei sale adevăratul Sfânt al 

Sfintelor, din care glasul infinit al Domnului emană ca o lege de veșnică și înțeleaptă dreptate - ca o cale 

mereu ușoară și sigură. 

40 Dacă această dezvoltare spirituală nu ar fi fost prezentă în această umanitate și dacă ea nu ar fi fost 

pe punctul de a se elibera, nu v-aș fi dat revelația despre dialogul dintre spirite pentru această perioadă. 

41 Încercările prin care trece lumea voastră sunt semnele sfârșitului unei epoci, sunt căderea sau 

agonia unei epoci a materialismului; pentru că materialismul a fost în știința voastră, în obiectivele voastre 

și în pasiunile voastre. Materialismul a determinat devotamentul vostru față de Mine și, de asemenea, toate 

lucrările voastre. 

42 Iubirea lumii, lăcomia pentru lucrurile pământești, dorința cărnii, plăcerea tuturor dorințelor 

josnice, egoismul, iubirea de sine și aroganța au fost forța cu care ți-ai creat o viață conform inteligenței 

tale și voinței tale umane, ale cărei roade te-am făcut să le culegi pentru ca experiența ta să fie perfectă. 

Dar dacă această epocă, care se încheie acum, va fi marcată în istoria omenirii de materialismul său, vă 

spun cu adevărat că noua epocă va fi marcată de spiritualitate. Pentru că în ea, conștiința și voința 

Spiritului vor ridica pe pământ o lume de ființe generoase prin iubire - o viață în care veți simți Spiritul 

Tatălui vibrând în spiritul copiilor, pentru că atunci toate darurile și capacitățile care astăzi trăiesc ascunse 

în ființa voastră vor avea ca domeniu de activitate infinitul. 

43 Iubiți oameni, voi trebuie să Mă înțelegeți, pentru că Eu vă vorbesc în termenii cei mai simpli și 

Cuvântul Meu nu conține niciun mister. Eu sunt Tatăl vostru și nu am secrete față de voi. Mi-am deschis 

tezaurul pentru ca voi să găsiți în el înțelepciunea de care aveți nevoie pentru a deveni iluminați în 

perioada pe care o trăiți. 

44 Sufletul uman s-a dezvoltat, facultățile sale s-au desfășurat și este capabil să înceapă studiul 

Lucrării mele. 
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45 Darul inspirației, al cuvântului (interior) și al cunoașterii este în voi toți, atunci când sunteți 

pregătiți, pentru că lumina s-a revărsat asupra sufletului vostru. 

46 Să știi că destinul tău este să ajungi la Mine pe aceeași cale pe care am pavat-o pentru tine când am 

devenit om. Exemplul meu este cunoscut de toți. Cine nu a auzit numele lui Hristos pronunțat? Cine nu și-

a amintit de Stăpânul său în orele de încercare? Și cine (în viețile sale pământești anterioare), pentru a 

ajunge în regiunile spirituale, nu a exclamat în ceasul morții, când trupul său moare: "În mâinile Tale îmi 

încredințez spiritul meu?". Cunosc dorința voastră de lumină, dorința voastră de spiritualizare. De aceea 

am venit la voi. 

47 Păstorul tău te-a pregătit pentru a veni la Mine. Este același cu cel care a strigat în deșert în a doua 

eră și la care mulți dintre cei care flămânzeau și însetau de iubire au venit pentru a fi pregătiți. 

48 Ilie este cel care v-a adus la mine, pentru că misiunea lui de a mă preceda la fiecare dintre venirea 

mea este și va fi mereu aceeași. 

49 Astăzi trăiți un timp nou și, în fața minunilor la care ați fost martori, sufletul vostru s-a înclinat. S-a 

concentrat asupra lui însuși și a găsit în cuvintele mele răspunsul de care avea nevoie pentru a-și calma 

îndoiala - lumina care îl invită să continue drumul. Și acolo, în infinit, ea vede cum se deschid ușile unei 

case care o așteaptă, unde Tatăl și Mama o vor primi pentru a locui cu ei pentru totdeauna. 

50 Deschideți-vă ochii la adevăr, căci acum nu este timpul pentru secrete - dimpotrivă, este timpul 

pentru elucidarea lor. 

51 Nu frica trebuie să vă conducă pașii, nici frica nu trebuie să vă constrângă să împliniți legea. Lăsați 

credința și dragostea să fie puterea care vă îndeamnă să faceți fapte bune în viața voastră. Căci atunci 

meritele voastre vor fi adevărate.  

52 Această epocă de lumină va aduce înțelegerea tuturor oamenilor, pentru că orice mister va fi 

clarificat. 

53 Îmi spui în inima ta: "Doamne, dacă Tu pui adevărul Tău înaintea noastră, ce merit vom avea? Ai 

spus că sunt fericiți cei care au crezut fără să vadă." 

54 Ah, voi, oameni care nu știți cum să interpretați Cuvântul Meu. Nu vedeți cât de necesar este ca eu 

să vă ajut să pătrundeți sensul și să îl înțelegeți? 

55 Este adevărat că am spus atunci: "Fericiți cei care au crezut fără să vadă". Dar am vrut să spun: 

"Fericiți sunt cei care - fără să încerce să vadă Divinul cu ochii lor pământești - știu să-l vadă prin lumina 

credinței, care este privirea spirituală. Ferice de cel care - fără să aibă intenția de a atinge sau de a percepe 

spiritualul cu simțurile sale - a știut să se pregătească pentru a simți prezența divină în sufletul său." 

56 Înțelegeți, ucenicilor, că atunci când am spus: "Ferice de cel care crede fără să vadă", mă refeream 

la privirea și la simțurile "cărnii", deoarece cel care a crezut astfel a făcut-o pentru că M-a văzut și M-a 

simțit cu sufletul. 

57 Vă aflați acum în fața unui moment în care nu veți crede doar prin credință, prin acea privire 

superioară a sufletului spiritual, ci veți înțelege și cu o înțelegere care este mai presus de cea a intelectului 

vostru uman, pentru că va fi sufletul care va fi luminat de înțelepciunea spirituală. 

58 Chiar și în prezent vă spun: "Fericiți sunt cei care, fără să vadă cu ochii trupești și fără să înțeleagă 

cu intelectul lor uman limitat, cred totuși, pentru că simt cu sufletul, pentru că se înalță să privească cu 

ochiul spiritual și înțeleg cu acea inteligență care este mai presus de orice inteligență umană". 

59 Dacă într-o persoană se naște credința adevărată în divinitate, este pentru că a văzut cu duhul. Cine 

sau ce l-ar putea face să nege ceea ce a trăit în acest fel? Totuși, cei care se amăgesc pe ei înșiși cu o 

credință falsă, pentru că nu au știut niciodată să privească sau să simtă cu duhul și s-au mulțumit să spună 

că au credință chiar și fără să privească, aceștia cred. Dar aceștia sunt cei care, la prima încercare, se 

îndoiesc, devin nesiguri sau confuzi și, în cele din urmă, adesea neagă. 

60 Dar eu vă salvez pe toți. Prin urmare, vi s-a spus deja în trecut că va veni ceasul în care orice ochi 

Mă va vedea. 

61 Progresul sau evoluția voastră ascendentă vă va permite să descoperiți adevărul Meu și să percepeți 

prezența Mea divină - atât în spiritual, cât și în fiecare dintre lucrările Mele. Atunci vă voi spune: "Fericiți 

cei care sunt capabili să Mă recunoască pretutindeni, căci ei sunt cei care Mă iubesc cu adevărat. 

62 Fericiți sunt cei care sunt capabili să Mă simtă cu sufletul și chiar cu trupul, pentru că ei sunt cei 

care au dat subtilitate întregii lor ființe, care s-au spiritualizat cu adevărat." 
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63 Cât de mult au frânat dezvoltarea sufletului cultele religioase impure practicate de omenire! În 

acest fel, oamenii au împiedicat ca miracolele pe care le face credința spirituală să devină realitate, iar 

influența naturală a spiritualului asupra vieții umane a fost, de asemenea, împiedicată. 

64 Când oamenii primesc binefacerile mele, răspunsurile mele și dovezile mele neîncetate de iubire, 

nu este ca o recompensă pentru o credință sau o adevărată spiritualizare, ci datorită compasiunii mele 

pentru imaturitatea, mizeria și ignoranța lor. 

65 Știu că mulți vor fi indignați când vor afla acest cuvânt, dar vor fi aceia care, în confuzia lor 

mentală, nu vor să recunoască faptul că în om, în afară de natura umană, există și partea spirituală a ființei 

- sau cei care cred în sufletul uman, dar, legați de obișnuința tradițiilor și credințelor lor, neagă faptul că 

există o cale de dezvoltare infinit de lungă pentru suflet. 

66 Știu, de asemenea, că trebuie să vă vorbesc cu cuvinte de dreptate pentru a vă scutura și a vă trezi 

din letargia profundă în care se află lumea. 

Multă vreme, oamenii și-au folosit puterea pentru a-și face voia, folosind darul liberului arbitru pentru 

lucrări pământești. Dar văd că încă mai au putere și mă voi folosi de ea inspirându-le idealul unei lumi noi, 

o lume mai bună, a cărei temelie va fi cea a credinței adevărate și al cărei scop va fi înălțarea sufletului 

prin iubire și dreptate. Nu a fost aceasta învățătura Mea dintotdeauna? 

67 Studiați lecția mea și, după ce ați meditat profund asupra ei, cereți spiritului vostru să vă judece. 

Nu mintea și nici inima voastră trebuie să fie primele care să judece ceva care le depășește. Pentru că trăiți 

într-un timp în care lumina mea divină, devenind gând, ajunge la mintea voastră și o face să intre într-o 

lume de infinită frumusețe și înțelepciune. 

68 Iată-l alături de voi pe cel care nu a obosit niciodată să vă aștepte și care se apropie de inima 

voastră, inspirându-i dorințe spirituale și umplându-i imensul gol cu iubirea mea. 

69 Au trecut aproape douăzeci de secole de când lumea a încetat să Mă audă și să Mă vadă, fără să 

știe că nu M-am despărțit de ea nici măcar o clipă și nici nu i-am vorbit vreo clipă. 

70 În acel moment a trebuit să devin om pentru ca voi să puteți auzi Cuvântul Meu. Acum trebuia să 

Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului uman, pentru ca lumea să poată auzi din nou "Cuvântul". 

71 Nu mai este Isus din Nazaret cel care se prezintă în fața ochilor tăi - este Cristos, este Maestrul în 

Spirit care se manifestă în fața spiritului tău pentru a-ți da noua sa lecție. 

72 Isus a fost trupul, forma întrupată, pe care am folosit-o pentru a Mă face vizibil în ochii oamenilor, 

iar Nazaret a fost satul în care am crescut ca om, unde mi-am petrecut copilăria și mi-am început tinerețea. 

Din Nazaret era Maria, Maica binecuvântată, care Mi-a oferit pântecele ei pentru a deveni om, și acolo a 

crescut și s-a dezvoltat acest trup, motiv pentru care lumea M-a numit mai târziu Nazarineanul. 

73 Astăzi nu mai vin din Nazaret, ci locuiesc în lumea care îmi corespunde, care este împărăția 

spirituală pe care v-am proclamat-o deja în acele vremuri, și vă las să auziți vocea mea, pentru care nu 

există obstacole sau distanțe. 

74 Vă binecuvântez, o, popor, care vă adunați în această seară pentru a întâmpina prima zi din ultimul 

an în care veți avea parte de manifestarea Cuvântului meu sub această formă. 

75 În curând nu vă voi mai vorbi în extaz prin acești purtători de voce. Dar nu trebuie să uitați că v-

am spus că nu mă voi despărți niciodată de voi și că nu voi înceta niciodată să vă trimit Cuvântul meu sub 

formă de inspirație. 

76 Era multă confuzie printre oameni când m-am conectat la ei în acea a doua eră. Dar astăzi, când 

îmi las vocea mea umanizată să se facă din nou auzită, descopăr că confuzia este și mai mare. Văd deci că 

a sosit ora anunțată de Mine pentru a Mă dezvălui încă o dată omenirii, și Îmi încep lucrarea de lumină 

răspândind adevărul Meu și aducându-i pe oameni pas cu pas mai aproape de calea pe care trebuie să 

deslușească toate misterele pe care trebuie să le cunoască, și unde trebuie să găsească toate explicațiile și 

toate clarificările. 

77 Este un moment important care a început acum - un moment cu consecințe incomensurabile pentru 

ființe și spirite umane. 

78 Și acest an, ultimul dintre proclamările mele, este de o importanță infinită pentru acest popor, 

pentru că în el vă dau normele, lumina, ordinele și cunoștințele necesare pentru a intra într-o nouă perioadă 

cu curaj și fermitate. 
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79 Mesajul meu a fost clar, luminos și ușor de înțeles, astfel încât să nu vă împiedicați niciodată de 

bolovanii erorii sau ai ignoranței. 

80 Aveți grijă să păstrați sensul în inima voastră, astfel încât să Mă purtați în voi, iar în fiecare dintre 

voi există un sfătuitor, un ghid, un medic. 

81 Dacă urmați învățătura mea așa cum v-am învățat, dacă practicați caritatea spirituală, în curând nu 

veți mai fi copii mici, veți deveni discipoli și veți descoperi cât de ușor este să intrați în contact cu spiritul 

meu prin intermediul unui gând pur și ascendent. Atunci veți înțelege de ce perioada proclamării mele a 

avut o limită. Căci dacă nu s-ar termina niciodată, nu v-ați spiritualiza niciodată, pentru că în loc să vă 

ridicați în dorința de a primi inspirația mea prin purificarea și meritele voastre, ați aștepta mereu acolo jos, 

în lumea voastră, ca purtătorul de cuvânt să se pregătească pentru a vă aduce un mesaj. 

82 Adevărat vă spun că rodul Cuvântului Meu, care a fost sădit în inima voastră, va fi, după voia Mea, 

dialogul de la duh la duh. Eu v-am încredințat deja sămânța, v-am învățat deja să o semănați. Acum aveți 

sarcina de a o împrăștia și de a o îngriji. Căci voi fi în așteptarea roadei semănatului Meu, pentru a simți în 

Duhul Meu fericirea inefabilă a prezenței copiilor lângă Mine, pentru a le auzi vocea spirituală, pentru a le 

simți mângâierile, așa cum am simțit Eu prin buzele lui Isus. "Mi-e sete, mi-e sete de dragostea ta." 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 306  
1 V-ați adunat să beți din fântâna vieții, ale cărei ape cristaline se revarsă asupra sufletului vostru. 

Dacă luați revelația Cuvântului meu ca pe un adevăr, este o dovadă că ați parcurs un drum lung din punct 

de vedere spiritual pentru a primi noua mea lecție sub această formă. 

2 Cu adevărat vă spun că ați fost de multe ori atât în "Valea Spirituală", cât și pe planeta pe care 

locuiți. Dar trebuie să vă spun și când v-ați născut spiritual și când ați pășit pentru prima dată pe țărâna 

acestei lumi, așa cum considerați că este necesar să vă dezvălui de câte ori ați fost pe ea și cine ați fost în 

alte încarnări. 

Învățătura mea nu vă dezvăluie ceea ce nu ar trebui să știți deocamdată și ceea ce vă poate fi dezvăluit 

doar atunci când veți ajunge la capătul căii. Lucrarea mea vă arată calea pe care veți ajunge la vârful 

cunoașterii spirituale, urcând pas cu pas pe scara binelui, a iubirii, a fraternității. 

3 Pentru a răspândi Lucrarea Mea în această "Epocă a Treia", am ales 144.000 de suflete din marea 

mulțime și le-am însemnat cu un sărut de Lumină Divină - nu un sărut al lui Iuda, nici sigiliul unui 

legământ care îți pune sufletul în pericol. Semnul meu este semnul pe care Duhul Sfânt îl pune în cei aleși 

de El pentru a îndeplini o mare misiune în această "Epocă a treia". Cei care poartă acest semn nu sunt 

scutiți de pericole - dimpotrivă, ei sunt mai ispitiți și mai încercați decât ceilalți. Amintiți-vă de fiecare 

dintre cei doisprezece aleși de Mine în "Era a doua" și veți confirma ceea ce vă spun acum. Printre ei, au 

existat momente de îndoială, de 

slăbiciune, de confuzie, și a fost chiar unul care M-a trădat, predându-Mă călăilor Mei cu un sărut. 

4 Cum nu ar trebui ca aleșii acestui timp să vegheze și să se roage pentru a nu ceda ispitei! Dar 

adevărat vă spun că, totuși, vor fi trădători printre cele o sută patruzeci și patru de mii. 

5 Vegheați și rugați-vă, iubiți oameni, calea pământească este plină de pericole și ispite, este o luptă 

continuă între lumină și întuneric. Luptați și rugați-vă neîncetat, ascultați de cuvântul meu și pregătiți-vă 

dacă nu vreți să trădați lucrarea mea. Nu uitați că puteți deveni trădători fără să vreți sau fără să știți, dacă 

trădați adevărul. 

6 Sufletul tău, sfâșiat între conștiință și libertatea voinței, între înclinația spre înalt, inerentă 

spiritului, și înclinația spre jos, naturală în carne, știe că are posibilitatea de a se elibera și de a dobândi 

merite pentru a obține victoria supremă a binelui asupra răului, a sufletului asupra "cărnii", a luminii 

asupra întunericului. 

7 Semnul semnifică abandonul, însărcinarea și responsabilitatea față de Dumnezeu. Nu este o 

garanție împotriva ispitelor sau a bolii; dacă ar fi așa, ce merit ar avea aleșii mei? Ce efort ar face spiritul 

tău pentru a rămâne credincios cuvântului meu? Vă vorbesc în acest fel pentru că sunt multe inimi printre 

acești oameni care doresc să fie printre cei aleși. Dar am văzut că, mai mult decât dorința de a servi 

umanitatea prin intermediul darurilor pe care le acord prin Semn, dorința de a se simți în siguranță sau 

vanitatea este cea care îi determină să îmi ceară să îi chem. Îi voi pune la încercare pe acești copii ucenici 

ai mei, iar ei se vor convinge apoi că cuvântul meu nu este nefondat. 

8 Semnul este semnul invizibil prin care cel care îl poartă cu dragoste, respect, zel și umilință își 

poate îndeplini sarcina. Atunci va putea vedea că semnul este un har divin care îl face să se ridice 

deasupra durerii, care îl luminează în marile încercări, care îi dezvăluie realizări profunde și îi deschide, 

acolo unde dorește, o cale pe care sufletul poate progresa. 

9 Semnul este ca o verigă de lanț care îl leagă pe cel care îl posedă de lumea spirituală, este mijlocul 

prin care gândul și cuvântul lumii spirituale se manifestă în lumea voastră, de aceea vă spun că un 

semnificat este un mesager de la Mine, că este mesagerul Meu și instrumentul Meu. 

10 Mare este sarcina, dar și responsabilitatea celui marcat față de munca mea. Dar el nu este singur pe 

drumul său, alături de el se află mereu îngerul păzitor care îl protejează, îl ghidează, îl inspiră și îl 

încurajează. 

11 Cât de puternic a fost cel care a știut să se agațe de crucea sa cu iubire și cât de greu și amar a fost 

drumul pentru acel ales care nu s-a găsit pregătit să poarte semnul divin al alesului în "Al treilea timp". Le 

spun tuturor celor care Mă ascultă să învețe să vegheze și să se roage, să își poarte crucea cu dragoste și să 

acționeze cu dreptate și ascultare, pentru ca această viață, care pentru sufletul tău înseamnă reîncarnarea sa 
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cea mai plină de lumină, să nu devină stearpă și mai târziu să fie nevoit să plângă pentru timpul pierdut și 

capacitățile nefolosite. 

12 Reflectați cu toții asupra acestei învățături, fie că sunteți sau nu marcați, pentru că aveți cu toții un 

destin de îndeplinit în munca mea. 

13 Vă reamintesc Legea - cea care nu poate fi ștearsă din mințile voastre, nici uitată de inimile 

voastre, nici pusă la îndoială, pentru că a fost dictată de Inteligența înțeleaptă, de Inteligența universală, 

pentru ca fiecare om să posede în interior lumina care îl va conduce pe calea spre Dumnezeu. 

14 Este necesară o cunoaștere profundă a Legii pentru ca toate acțiunile vieții să se bazeze pe adevăr 

și dreptate. Fără cunoașterea Legii, veți comite inevitabil multe erori. Dar eu vă întreb: Oare mintea ta nu 

te-a adus niciodată la lumina cunoașterii? Adevăr vă spun că spiritul nu a fost niciodată inactiv sau 

indiferent. Inima ta, dar și mintea ta, este cea care respinge lumina interioară, fascinată de splendoarea 

luminii exterioare, adică de cunoașterea lumii. 

15 În timp ce Eu ar trebui să fiu prima voastră iubire, voi Mi-ați lăsat-o pe ultima pentru că iluziile și 

visele, iubirile pământești și pasiunile voastre v-au făcut prea slabi pentru a Mă putea iubi. 

16 Ți-ai epuizat foarte mult inima în iubirea lumii și prin suferință, dar sufletul tău, care se poate 

înălța în orice moment, rămâne activ, deoarece în el oboseala este doar aparentă și nu îmbătrânește ca 

trupul, nici nu se uzează ca inima. 

17 Ați crezut că Mă iubiți mai mult decât orice altceva creat, dar va trebui să vă convingeți singuri că 

nu Mi-ați oferit decât dragostea voastră supremă. 

18 Când vei ajunge la bătrânețe și vei simți, din motive firești, că pasiunile și dorințele din inima ta au 

murit, îți vei întoarce ochii spre Mine și vei spune: "Doamne, ai avut dreptate. Atâta timp cât ne simțim 

tineri și puternici pe pământ, Te uităm, deși am crezut de multe ori că Te-am iubit și că ai fost pe primul 

loc în viața noastră." 

19 Îți dai seama că ți-am spus adevărul când ți-am spus că sunt ultima ta iubire în viață? Să nu creadă 

nimeni, totuși, că atunci când v-am spus că Eu trebuie să fiu primul în viața voastră, am vrut să spun că nu 

trebuie să iubiți pe nimeni altcineva în afară de Mine. Am vrut să înțelegeți că oricine Mă iubește mai mult 

decât oricine altcineva va iubi cu adevărat. Acesta va iubi doar ceea ce este corect, nu va fi niciodată 

epuizat în viață și nici nu va suferi dezamăgiri. Căci, iubindu-Mă pe Mine mai presus de toate, a iubit 

adevărul și dreptatea, care, aplicându-le în viața și în faptele sale, l-au ridicat deasupra greutăților 

omenești, l-au salvat de iluzii și l-au făcut să trăiască într-o lume de lumină, pace și înțelepciune. 

20 Uneori sunteți afectați când constatați că, chiar dacă urmați legea mea cât mai mult posibil, nu 

scăpați de durere, de nenorociri și de încercări, și acest lucru este adevărat, iubiți oameni. Dar acest lucru 

se întâmplă doar aici, în această vale de lacrimi, care este o piatră de încercare, un râu purificator și o 

școală pentru suflet. 

21 Dar de ce să credem că procesele sunt pedepse? Este mai bine să crezi că încercările nu sunt 

pedepse, ci experiențe pe care trebuie să le trăiești pentru ca sufletul tău să obțină mai multă lumină. Cât 

de des vă supun la încercări pentru ca voi să vă antrenați în rugăciune, pentru ca voi să vă aprindeți 

credința și să vedeți cum răspund imediat la chemarea voastră trimițându-vă mângâiere și pace! Dar voi nu 

înțelegeți așa și, în loc să vă rugați și să vă încredeți în Mine, deveniți ingrați și blasfemiatori, spunând că 

v-am uitat, că nu vă aud, și apoi bateți la ușile semenilor voștri care au nevoie de Mine la fel de mult ca și 

voi. 

22 Nu Eu mi-am retras mila față de lume, ci oamenii care au refuzat-o. Îi voi lăsa să continue așa încă 

o vreme, având încredere în cunoștințele și puterea lor. Căci mai târziu, când se vor convinge de 

incapacitatea lor de a învinge durerea care va inunda lumea, sufletele lor se vor întoarce repede la Mine 

pentru a se mărturisi imature, fragile, nerecunoscătoare și cu inima împietrită. 

23 Eu, pentru care nu poate exista nici o lucrare a ta din care să nu fac să iasă lumină, chiar dacă este 

o lucrare proastă pe care ai făcut-o, voi face ca lumea, atunci când va scăpa de haosul ei, să aibă mai multă 

lumină în spiritul ei decât cea pe care o avea înainte de cădere. 

24 Îți voi ierta toate păcatele tale, pentru că au fost rodul ignoranței tale. Dar când lumina a răsărit în 

ființa ta, ai fi capabil să păcătuiești cu bună știință, trecând dincolo de experiența și conștiința ta? Nu, 

ucenici, nu veți mai putea niciodată să cădeți în acea eroare care v-a făcut să beți un pahar atât de amar. 
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25 Vă dați seama că judecați cu ușurință atunci când numiți pedepse încercările voastre, că ele nu au 

alt scop decât să vă dea experiență, să vă întărească în credință, să vă îmbogățească cu adevărata 

cunoaștere și să vă curețe conștiința. 

26 Ascultă-mă cu umilință, depășind aroganța pe care o porți în inimă și, încetul cu încetul, începe să 

descoperi adevăratul sens al vieții, recunoscând la fiecare pas minunile pe care nu le-ai văzut până acum, 

pentru că neputința ta a întins un văl de mister peste adevăr. 

Iată lumina Mea care nu numai că vă descoperă misterul și vă spune că nu Eu sunt cel care v-am 

ascuns de ochii voștri, ci voi sunteți cei care nu ați vrut să Mă recunoașteți. 

27 Când Îmi întorc privirea spre spitale, închisori, case de doliu, căsnicii destrămate, orfani sau cei 

înfometați spiritual, de ce nu Te descopăr acolo? Amintiți-vă că nu v-am învățat doar să vă rugați, ci v-am 

dat și darul cuvântului și v-am învățat să vindecați. Și de multe ori v-am spus că prezența voastră poate 

face minuni atunci când sunteți cu adevărat pregătiți. 

28 Câte ocazii de a face bine îți oferă viața în fiecare zi! Dar nu uitați că, așa cum există ocazii în care 

singurul lucru pe care îl puteți face este să vă rugați, există și altele în care este necesar să vorbiți sau să 

acționați. 

29 Ferice de cei care nu se tem de privirile rele sau de bârfe și au doar dorința de a face binele. Ei sunt 

cei care Mă însoțesc spiritual la căpătâiul bolnavilor, care merg la cei care locuiesc în întuneric pentru a le 

aduce lumina credinței, a cunoașterii sau a mângâierii. 

30 Fericiți cei care își aduc aminte de cei care plâng și cei care își aduc aminte de cei săraci material și 

spiritual, căci inima lor bate aproape de spiritul meu. 

31 Cum te vei gândi la durerea semenilor tăi dacă te lași dominat de a ta? Cum vei descoperi că există 

milioane de oameni în lume care suferă infinit mai mult decât tine, dacă îți vei purta crucea cu rea-voință 

și vei spune mereu că tu ești cel mai nefericit? 

Sunt mulți care merg departe, foarte departe, de adevărata cale - mulți care nu au auzit niciodată un 

cuvânt de iubire, mulți care nu poartă nici măcar o scânteie de lumină în ființa lor, și totuși nu v-ați oprit să 

îi ajutați atunci când v-au întâlnit în cale. Câți dintre acești săraci din punct de vedere spiritual suportă 

greutatea poverii lor fără să blasfemieze sau să se revolte așa cum o faci tu! 

32 Trebuie să învățați să vedeți puțin dincolo de voi înșivă, puțin dincolo de casă și de sentimentele 

voastre, să vă solidarizați cu durerea celorlalți, pentru ca bunătatea să se trezească în inima voastră, iubiți 

oameni, pentru ca sufletul să se revarsă și să împlinească porunca supremă scrisă în conștiința voastră - cea 

care spune: "Iubiți-vă unii pe alții". Dacă ești sărac din punct de vedere material și din acest motiv nu-l 

poți ajuta pe aproapele tău, nu te întrista. Rugați-vă, și voi face să strălucească lumina și să vină pacea 

acolo unde nu este nimic. Adevărata caritate, din care se naște compasiunea, este cel mai bun dar pe care îl 

poți oferi celor nevoiași. Dacă, atunci când dai o monedă, o pâine sau un pahar cu apă, nu ai sentimentul 

de iubire pentru semenii tăi - îți spun sincer, atunci nu ai dat nimic, ar fi mai bine să nu te desparți de ceea 

ce dai. 

33 Când veți cunoaște voi, o, omenire, puterea iubirii? Până acum nu v-ați folosit niciodată de această 

putere care este sursa vieții. 

34 Când am străbătut zona rurală, urmat de discipolii mei, vizitând sate, orașe și case, nu am oferit 

niciodată săracilor o monedă, pentru că nu am avut niciodată una. Cu toate acestea, le-am dat înapoi 

sănătatea pe care o găsiseră fără niciun preț. I-am readus pe calea cea bună și le-am dat o cale plină de 

lumină, de mângâiere și de bucurie. 

Cu o anumită ocazie, când o mare mulțime M-a urmat în deșert pentru a asculta cuvântul Meu, am 

binecuvântat niște pâini și pești și am pus să fie distribuiți după ce le-am dat oamenilor pâinea sufletului și 

am văzut că erau flămânzi. Mulțimea s-a mirat că o cantitate atât de mică a fost suficientă pentru toți. 

Acesta a fost un miracol făcut de iubire, ca o lecție veșnică pentru această umanitate sceptică, materialistă 

și egoistă. 

35 O, dacă popoarele pământului și-ar împărți pâinea lor ca frații, chiar și numai pentru a pune la 

încercare învățătura mea - cât de mult bine ar primi atunci și ce manifestări minunate ar experimenta! Dar 

tot nu se iubesc unii pe alții, tot nu se recunosc între ei ca frați. Ei se consideră străini și se numesc 

reciproc străini. Se invidiază unii pe alții, se dușmănesc unii pe alții, aproape întotdeauna se urăsc și se 

războiesc între ei. Războiul alimentat de toți oamenii este pretutindeni unde există o inimă umană. Unii o 
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promovează într-un fel, alții o favorizează în alt fel, mulți sunt conștienți de ceea ce fac, alții nu sunt 

conștienți de acest lucru. 

36 Pe acest câmp arid, lipsit de dragoste, credință și bunăvoință, voi trimite mila Mea ca o ploaie 

binefăcătoare și roditoare. Dar mai întâi, ca o furtună, dreptatea Mea va mătura tot răul, va doborî copacii 

răi, va curăța câmpurile și orașele și va trezi sufletul adormit al acestei umanități pentru ca ea să poată 

primi mesajul divin pe care iubirea Mea îl are pregătit pentru vremurile ce vor veni. 

37 Anul 1950, în care ați intrat acum, indică - așa cum a fost scris din eternitate - sfârșitul etapei 

manifestării mele spirituale prin intermediul intelectului uman. Este anul în care sufletul omului va simți 

prezența mea și va intra în rugăciune. 

38 Anul 1950 nu este sfârșitul unei ere, ci începutul unei noi perioade care le rezervă oamenilor mari 

revelații și evenimente. 

39 Cu ce experiență v-a lăsat anul trecut, discipoli? Ce rezoluții v-ați luat pentru acest an, care este 

ultimul al raliului meu? 

40 Tu te rogi și eu te binecuvântez. Căci cel care Îmi adresează rugămintea sa nu va fi niciodată 

dezamăgit. 

41 Continuați să vă rugați, dar acum, mai mult ca oricând, încercați să înțelegeți învățătura mea, 

pentru a găsi calea de ieșire din stagnare și pentru a elimina tot ceea ce ați introdus în actele voastre de 

închinare și care, în loc să vă aducă progres, v-a ținut blocați în rutină. 

42 Ascultă-ți vocea conștiinței, ea îți va da curaj să depășești obstacolele și să te rupi de tradiții. 

43 Aveți mult de lucru, iubiți oameni, acum vă aduc mai aproape unii de alții și îi chem pe cei care s-

au îndepărtat de adunările voastre. Îi vei chema o singură dată și, dacă vor asculta, le voi dezvălui 

moștenirea lor. Dar dacă vor rămâne surzi, să Mă lași pe Mine, căci Eu sunt singurul care îi poate judeca 

pe cei care nu mai vor să-L audă pe Domnul lor. 

44 Cuvântul Meu pe care vi-l dau în acest ultim an va fi esența întregului mesaj pe care vi l-am adus 

în acest timp al manifestării Mele. În el veți găsi instrucțiuni pentru toate etapele vieții voastre și revelații 

pentru ca voi să aveți arme atunci când începe bătălia. 

45 Spuneți-le semenilor voștri că v-am chemat la unitate și armonie. Atâta timp cât această fraternitate 

nu există, este o minciună că formați un singur popor, pentru că atunci sunteți doar aparent uniți, deoarece 

în realitate sunteți divizați și îndepărtați unii de alții. Spuneți-le că trebuie să fiți uniți, pentru că vor veni 

persecuțiile și ostilitățile împotriva voastră - că nu vreau ca mai târziu să plângă pentru neascultarea lor, 

nici să se plângă când nu mai este timp pentru a se repara. 

46 Înțelegeți că nu las niciun punct fără să aduc lumină în el, de aceea nimeni nu se va putea plânge și 

spune că nu i-am avertizat pe oameni cu cuvântul Meu. 

47 Vocea mea a fost profetică, cuvântul meu este cel al unui Dumnezeu pentru care viitorul nu poate 

ascunde nimic. Totul este anticipat, totul este prevăzut, trebuie doar să vă puneți de acord cu cuvântul meu 

pentru ca totul să se întâmple conform voinței mele. 

48 Chiar dacă majoritatea oamenilor cad pradă greșelii și se abat de la calea prescrisă, chiar dacă cei 

mai mulți nu se supun poruncilor mele, această lumină nu va înceta să strălucească, pentru că adevărul nu 

poate fi niciodată întunecat de răutate. 

49 Câteva inimi ascultătoare, energice, spirituale și umile ar fi suficiente pentru ca Eu să le folosesc ca 

instrumente pentru a continua să răspândesc adevărul Cuvântului Meu. 

50 Este de datoria mea să vă vorbesc în acest fel, pentru că trebuie să știți deja că mulți dintre voi Îmi 

vor înmâna o nouă cupă de suferință în ultimul ceas. Confuzia și întunericul vor veni peste acest popor, așa 

cum lumea a fost întunecată în ceasul în care Isus a murit pe cruce. Dar acum nu știți cât va dura acest 

întuneric și de aceea vă spun să vegheați și să vă rugați ca să nu cădeți în ispită și să nu faceți parte dintre 

cei care nu ascultă de instrucțiunile mele. 

51 Vă spun că în întunericul acestei confuzii va apărea o străpungere de lumină, astfel încât toți cei 

care vor să Mă urmeze cu inima și cu sufletul vor descoperi calea și vor veni la Mine pe calea 

spiritualizării. 

52 Acest popor nu a devenit conștient că el însuși creează chiar încercările care trebuie să-l zguduie 

mâine pentru a-l trezi din letargia sa profundă. 
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53 Ca întotdeauna, au fost mulți chemați și puțini aleși, pentru că îi aleg doar pe cei care sunt pregătiți 

la timp pentru a-și îndeplini sarcina, iar celorlalți le dau o lumină pentru ca ei să știe cum să aștepte 

momentul în care vor fi și ei aleși. 

54 Câți, care au fost doar chemați fără să fi fost încă timpul să-i aleg pentru o misiune, s-au aliniat 

printre ucenicii și lucrătorii mei fără ca sufletele lor să aibă dezvoltarea absolut necesară pentru a purta 

povara acestei cruci, nici mintea lor lumina necesară pentru a primi inspirația mea! Ce au făcut mulți 

dintre ei după ce au intrat în rândurile celor aleși? Profanarea, otrăvirea atmosferei, infectarea altora cu 

înclinațiile lor rele, minciuna, semănarea discordiei, profitând de numele Meu și de darurile spirituale pe 

care le-am pus în discipolii Mei. 

55 Nimeni nu încearcă să descopere care sunt acestea, pentru că nu ai putea. Numai ochiul Meu 

pătrunzător de judecată nu-i pierde din vedere și las Cuvântul Meu să intre în conștiința lor, care le spune: 

Vegheați și rugați-vă ca să vă pocăiți la timp de fărădelegile voastre, căci dacă veți face acest lucru, vă 

promit că, spiritual, vă voi așeza repede la masa Mea și voi sărbători un ospăț al reconcilierii și al iertării. 

56 Iubiți discipoli: Aceasta este ora binecuvântată în care vă fac să simțiți prezența Mea. Purtătorul de 

Voce prin care vă dau Cuvântul Meu s-a pregătit, iar mulțimile care Mă ascultă s-au adunat, s-au înălțat la 

Mine în gând. 

57 Așa vreau să vă văd mereu, pentru ca voi să fiți martori la miracolul manifestării mele și să simțiți 

în adâncul ființei voastre iubirea mea, privirea mea, esența mea. 

58 Cu adevărat vă spun că nu sunteți singurii care au prezența mea în momentul pregătirii spirituale. 

Nu există religie și nici nu poate exista un act consacrat mie, în care Spiritul meu să nu fie prezent. Tocmai 

în acel moment, când mulțimea este mișcată, rugându-se și cerând, pronunțând și binecuvântând numele 

Meu, Eu pătrund până în adâncul inimii ei pentru a-i da ceea ce a cerut. 

59 Dacă popoarele și comunitățile religioase din lume și-ar fi dezvoltat deja darurile spirituale, ar fi 

atins acea sensibilitate care le-ar fi permis să se bucure de harul de a percepe într-un fel sau altul prezența 

Mea. Dar ei nu Mă pot vedea, nu Mă pot auzi, nu Mă pot simți, pentru că simțurile și facultățile lor au 

adormit în practicile cultelor idolatre și fanatice. 

60 Dacă Mă întrebi acum: Stăpâne, când te vor simți, te vor auzi și te vor vedea frații și surorile 

noastre din diferitele comunități religioase așa cum ne instruiești acum? - Ți-aș răspunde: Atunci, când toți 

se vor fi spiritualizat. - Dar când acest lucru s-ar fi întâmplat, ei s-ar fi îndepărtat deja de orice practică 

religioasă senzuală și credință fanatică. 

61 Le vorbesc prin încercări care sunt lecții pentru ei - uneori răsplătindu-le credința, alteori 

chinuindu-i cu dreptatea Mea divină atunci când caută beneficiile Mele prin acțiuni care nu sunt potrivite 

pentru a Mi le oferi. 

62 Foarte rar înțeleg ceea ce vreau să-i fac să înțeleagă prin încercările Mele. Dar, având în vedere 

durerea lor, credința sau speranța lor în Mine, le iert greșelile și ignoranța lor și le trimit mila Mea. 

63 Acum este un timp în care Spiritul meu vorbește neîncetat spiritului, sufletului, minții și inimii 

oamenilor. Vocea mea ajunge la oameni prin intermediul gândurilor și încercărilor, prin care mulți se 

trezesc la adevăr de la sine, deoarece cei care îi îndrumă sau îi instruiesc sunt adormiți și ar vrea ca lumea 

să nu se trezească niciodată. 

64 Iubiți oameni, țineți minte: dacă ați fi pregătiți să duceți Vestea Bună a Cuvântului meu în alte țări, 

mulți oameni ar înțelege mesajul meu. 

65 Când vă vorbesc astfel, vă spuneți în adâncul inimii: "Cum voi putea să predau în diferite limbi, 

când eu însumi mă simt prea ciudat să mă exprim în limba mea?". 

Dar eu vă spun: Ah, voi, oameni fără credință în Cuvântul Meu! Credeți că acei apostoli din a doua eră 

au avut pregătire fizică pentru a vorbi diferite limbi? Nu, copiii mei, și totuși ei s-au făcut înțeleși de toți, 

pentru că limba pe care o vorbeau și pe care o învățaseră de la mine era limba iubirii. Ei mângâiau așa cum 

îi învățase Stăpânul lor, vindecau pe cei bolnavi, făceau pace, aduceau lumina, dezvăluiau adevărul și 

arătau calea. Dar au făcut-o mai mult prin fapte decât prin cuvinte. 

Iată cum se exprimă iubirea: prin fapte. În același mod vorbește și sufletul de lumină, pentru care 

cuvintele umane sunt adesea de prisos. 

66 Vă dați seama deja cât de multă instrucție spirituală curge de pe aceste buze în scurtele perioade de 

timp în care vă exprim mesajul meu? Vedeți câte cuvinte ies din această gură atâta timp cât durează 
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manifestarea Mea? Totuși, ele se dovedesc mici când le compari cu numărul de lucrări pe care le fac cu 

voi oră de oră și în orice moment. De aceea, vă spun cu adevărat că vă vorbesc mai mult prin faptele Mele 

decât prin cuvintele Mele. Doar că nu ați făcut încă efortul de a învăța să interpretați Cuvântul Meu, care 

vă vorbește cu înțelepciune și fără încetare. Credeți că nu puteți primi revelațiile Mele decât prin 

intermediul cuvântului uman, așa că v-am acordat să auziți Cuvântul Meu umanizat în limba voastră. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 307  
1 Cuvântul Meu este cel care dă odihnă inimii voastre și pace sufletului vostru. Cel mai mare lucru 

pe care i l-am predestinat este pacea. Cel care posedă această comoară are totul - cel care cunoaște această 

stare a sufletului nu ar schimba-o pentru cele mai mari bunuri și comori de pe pământ. 

2 Dacă mă întrebați care este secretul pentru a obține și a păstra pacea, vă spun că secretul este să 

faceți voia Tatălui vostru. Și dacă m-ați întreba cum să faceți Voința Divină, v-aș răspunde aplicând legea 

și învățătura Mea în viața voastră. 

3 Unii se simt dezamăgiți când Mă aud spunând că cel mai mare lucru pe care vi-l dau este pacea. 

Pentru că ei ar vrea să Mă audă spunând că am venit să împart comorile și bunurile acestei lumi. Motivul 

este că ei nu știu ce este pacea - dar nu numai ei. Cine cunoaște pacea? Ce ființă umană poate pretinde că o 

posedă? Nimeni, oameni buni. De aceea, văd pe mulți cărora li se pare puțin ceea ce eu aduc ca fiind cel 

mai mare dar pentru voi: pacea. 

Odată ce știi care este această stare a sufletului, vei face tot posibilul să nu pierzi acest har, căci prin el 

vei avea o idee despre cum va fi viața spirituală în împărăția luminii. 

4 Din moment ce nu știți ce este adevărata pace, vă mulțumiți să tânjiți după ea și încercați să 

obțineți puțină liniște sufletească, confort și satisfacții prin toate mijloacele posibile și în toate modurile 

imaginabile, dar niciodată ceea ce este cu adevărat liniște sufletească. Vă spun că numai ascultarea 

copilului față de voia Domnului o obține. 

5 În lume există o lipsă de buni explicatori ai Cuvântului meu, de buni interpreți ai învățăturilor 

mele. De aceea, omenirea, chiar și în măsura în care se numește creștină, trăiește înapoia spirituală, pentru 

că nu există nimeni care să o scuture cu adevărata Mea învățătură, nu există nimeni care să hrănească 

inimile cu dragostea cu care Eu i-am învățat pe oameni. 

6 Zi de zi - în sălile parohiale, în biserici și catedrale - oamenii îmi rostesc numele și îmi repetă 

cuvintele, dar nimeni nu este mișcat lăuntric, nimeni nu se cutremură de lumina lor, și asta pentru că 

oamenii au înțeles greșit sensul lor. Cei mai mulți cred că eficacitatea cuvântului lui Hristos se bazează pe 

repetarea mecanică a acestuia din nou și din nou, fără să înțeleagă că nu este necesar să îl recite, ci să îl 

studieze, să se gândească la el, să îl practice și să îl trăiască. 

7 Dacă oamenii ar căuta înțelesul în Cuvântul lui Hristos, acesta ar fi mereu nou, proaspăt, viu și 

aproape de viață pentru ei. Dar ei o cunosc doar superficial, așa că nu se pot hrăni cu ea și nici nu vor 

putea vreodată să o facă în acest mod. 

8 Săraca umanitate - rătăcind în întuneric, deși lumina este atât de aproape de ea, plângându-se cu 

teamă, deși pacea este la îndemână! Dar oamenii nu pot vedea această lumină divină pentru că au existat 

cei care i-au legat la ochi fără milă. Eu, care vă iubesc cu adevărat, vin în ajutorul vostru, eliberându-vă 

din întuneric și dovedindu-vă că tot ceea ce v-am spus atunci era destinat tuturor timpurilor și că nu trebuie 

să considerați acel Cuvânt divin ca pe o învățătură veche, dintr-o epocă trecută. Căci iubirea, care a fost 

esența întregii mele învățături, este eternă și în ea se află secretul salvării voastre în acest timp de aberații, 

de suferințe nemărginite și de pasiuni dezlănțuite. 

9 Nici nu este o învățătură nouă cea pe care v-o aduc acum, ci o lumină pentru ca voi să înțelegeți tot 

ceea ce v-a fost revelat din cele mai vechi timpuri până în prezent. 

10 Omenirea va fi surprinsă când va primi acest mesaj spiritual și se va convinge de iubirea infinită a 

învățăturilor mele anterioare - o iubire pe care nici măcar nu o bănuia. Atunci își va da seama că a fost 

nerecunoscător, necredincios, indiferent față de Tatăl său, la care s-a adresat doar atunci când o nevoie sau 

o dificultate materială îl chinuia. 

11 Te iert, te iubesc și am milă adevărată de tine. Ferice de cel care se pregătește spiritual, mental și 

intelectual, pentru că va primi direct lumina mea, care îl va ghida din acel moment pe căi foarte 

îndepărtate de cele trasate pentru el de semenii săi din lume. 

12 Vă las să simțiți dragostea mea pentru ca să nu vă lipsească curajul în luptă. 

13 Al treilea timp înseamnă luptă spirituală, este o piatră de încercare și, de asemenea, o moștenire, 

pentru că v-am lăsat un Testament divin. 

14 Îi inspir pe lucrătorii care au lucrat în câmpurile mele să se îngrijească de semănăturile lor pentru a 

mi le prezenta în acea zi de grație care se apropie deja și care va fi la sfârșitul anului 1950, ultima 
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manifestare a mea către voi. Vreau să aduci atunci spicul de aur, cel mai pur și mai frumos, pe care l-ai 

cules de pe câmp. Atunci voi primi recolta voastră pentru a o binecuvânta și pentru a vă spune: "Această 

sămânță va fi cea pe care veți continua să o semănați în câmpurile mele". 

15 Nu-i așa, discipoli, că atunci când ați luptat bine pe această cale, ați cules bucurii în același timp, și 

că atunci când ați băut paharul suferinței, l-ați înțeles mai bine pe Isus, Maestrul vostru? Nu-i așa că, după 

încercările voastre, M-ați iubit mai mult? Da, oameni buni, vă spun cu adevărat, există o mare diferență 

între a cere și a primi pentru a dărui. 

16 Se apropie ziua în care veți fi lipsiți de cuvântul meu, astfel încât voi veți fi cei care veți vorbi 

despre învățătura mea și o veți explica prin fapte și cu un limbaj clar și convingător. 

17 Rugați-vă ca să puteți intra cu pas ferm în timpul faptelor voastre - în timpul luptei voastre. Dar 

rugați-vă cu acea simplitate cu care am făcut să se roage mulțimile atunci când M-au urmat în deșert, în 

Valea Iordanului sau pe munte. 

18 Rugați-vă pentru întreaga umanitate, rugați-vă și pentru voi, spiritualiștii, căci se apropie ora 

încercării voastre. 

19 Nu fiți consternați când vă spun că la plecarea mea va fi o confuzie în comunitatea voastră care vă 

va diviza temporar. Pentru o vreme veți fi împărțiți în trei grupuri, până când veți înțelege cu toții porunca 

mea. Dar deja astăzi îi binecuvântez pe cei care înțeleg Voința Mea, care se supun cu dragoste și 

bunăvoință, pentru că le voi copleși sufletele din belșug cu inspirațiile Mele. Ei își vor lua asupra lor 

responsabilitatea de a se pregăti, de a-și spiritualiza modul de a acționa și de a fi fideli în totul Lucrării 

Mele, astfel încât, atunci când va veni testul care îi va uni din nou pe toți, să fie capabili să-și deschidă 

inima fără reproșuri, fără vanitate, fără să se simtă superiori fraților și surorilor lor. 

20 Un nor de tristețe a umbrit pacea din inimile voastre când ați auzit anunțul acestor evenimente 

viitoare. Fie ca această durere pe care o simțiți să vă servească pentru a vă împiedica să vă numărați printre 

cei necredincioși - cei care sfidează Cuvântul meu încercând să facă voia lor. 

21 Celor care îmi întorc spatele, le spun deja că vor trebui să plângă mult înainte de a-și mărturisi 

greșeala și de a se întoarce pe calea ascultării. Iar pe cei care îmi vor fi credincioși, îi anunț că lupta care îi 

așteaptă va fi mare și că, atâta timp cât ceilalți nu se vor supune poruncii divine, pe care o cunoașteți cu 

toții pentru că este scrisă în conștiința voastră, va trebui să vărsați multe lacrimi, să îndurați, să suferiți și 

să sperați mult din cauza dezbinării. 

22 Ferice de cei care perseverează, căci ei vor vedea unificarea acestui popor și începutul luptei 

spirituale. 

23 Rugați-vă, ucenicilor, ca să fiți plini de lumină și de putere și să nu cedați ispitei. 

24 Învățați să vă beți cu iubire paharul suferinței, în asta constă meritul discipolului. Mergi pe drumul 

tău cu fermitate și ajunge pe vârful Calvarului, binecuvântându-l pe Tatăl tău și omenirea. Eu vă spun: Cel 

care știe să rămână credincios și ascultător pe calea mea nu va cădea și nu se va rătăci. El îmi va simți 

prezența pe tot parcursul vieții și va experimenta pacea mea. 

25 De ce vor unii să fie mântuiți în momentul morții lor fizice, după ce au trăit o viață de păcat? De ce 

vor mulți să trăiască în mizerie și să calce peste ciulini fără să se murdărească sau să se rănească? 

26 Vă aduc instrucțiuni clare și simple pentru ca voi să învățați să trăiți printre păcătoși fără să vă 

infectați; să vă croiți drum printre spini fără să vă răniți; să fiți martori la atrocități și ignomnii fără să vă 

înfuriați; să trăiți într-o lume plină de mizerie fără să încercați să scăpați de ea, ci mai degrabă să doriți să 

rămâneți în mijlocul ei pentru a face tot binele posibil celor care au nevoie și pentru a împrăștia sămânța 

bunătății în orice mod. 

27 Din moment ce paradisul pământesc a fost transformat într-un iad din cauza păcatului oamenilor, 

este necesar ca aceștia să-și spele petele și astfel să-și readucă viața la puritatea inițială. 

28 Discipoli, observați cum, cu fiecare dintre aceste învățături, vă fac planul Meu divin din ce în ce 

mai clar și vă fac cunoscută misiunea voastră și, datorită acestui fapt, înțelegeți din ce în ce mai bine 

semnificația acestui mesaj. 

29 Învățătura mea se va răspândi și va cuceri multe inimi. Cu toate acestea, vor fi mulți cei care o vor 

lua în derâdere, care o vor respinge, care o vor combate. Dar acest lucru nu va fi nimic nou, va fi la fel ca 

ceea ce s-a făcut împotriva adevărului în toate timpurile. 

30 Pentru ca acest popor să poată merge înainte în mijlocul furtunii care îl va surprinde, va trebui să 

își întărească pasul pe calea Legii mele, va trebui să lase flacăra credinței să strălucească în inima sa. 
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Spiritul său, ca o barcă de salvare, va trebui să lupte pentru adevărata adorare a Spiritului, iar inima sa va 

trebui să se refugieze în devotamentul față de familie, care este al doilea templu în viața omului. 

31 În această zi mă adresez în special fetelor care mâine trebuie să lumineze prin prezența lor viața 

unui nou cămin, care trebuie să știe că inima soțului și cea a mamei sunt lumini care luminează acel 

sanctuar așa cum Duhul Sfânt luminează templul interior. 

32 Pregătiți-vă acum pentru ca noua voastră viață să nu vă ia prin surprindere; pregătiți acum calea pe 

care vor merge copiii voștri - acele suflete care așteaptă momentul să se apropie de pântecele vostru, să ia 

formă și viață umană, să îndeplinească o sarcină. 

33 Fiți colaboratorii mei în planurile mele de restaurare, în lucrarea mea de reînnoire și dreptate. 

34 Întoarceți-vă de la multele ispite care vă înconjoară pașii în această perioadă. Rugați-vă pentru 

orașele păcătoase în care atâtea femei pier, în care atâtea sanctuare sunt profanate și în care atâtea lămpi se 

sting. 

35 Răspândiți prin exemplul vostru sămânța vieții, a adevărului și a luminii, care va opri consecințele 

lipsei de spiritualitate în omenire. 

36 Fecioarele acestui popor: Treziți-vă și pregătiți-vă de luptă! Nu vă lăsați orbiți de patimile inimii, 

nu vă lăsați orbiți de ireal. Dezvoltă-ți darurile de intuiție, inspirație, sensibilitate și tandrețe. Deveniți 

puternici în adevăr și veți avea cele mai bune arme pregătite pentru a înfrunta bătălia din această viață. 

Pentru a transmite iubirea prin sângele vostru, pentru a le oferi copiilor voștri esența vieții, care este 

iubirea despre care vă vorbesc atât de mult, trebuie mai întâi să o trăiți, să o lăsați să vă pătrundă și să o 

simțiți profund. Aceasta este ceea ce învățătura mea vrea să facă în inimile voastre. 

37 Fericită să fie inima soției, pentru că ea este refugiul soțului. Binecuvântată să fie inima mamei, 

pentru că ea este izvor de tandrețe pentru copiii ei. Dar vă mai spun că ferice de fecioarele care îi vor 

ocroti pe cei nevoiași sub mantia lor, pentru că tandrețea lor va fi ca o logodnă și ca o maternitate care sunt 

dincolo de cele omenești. Cât de puțini au știut să respingă îndatoririle lumii pentru a îndeplini îndatoririle 

spiritului. 

38 Nu toate femeile și bărbații au misiunea de a fi părinți în lume. Copiii sunt ca niște lanțuri pentru 

mamele lor și există suflete care au nevoie de libertate pentru a îndeplini o misiune care nu este 

compatibilă cu copiii. 

39 Când va forma această umanitate o singură și adevărată familie în care fiecare - când se va așeza la 

masă cu Tatăl său sau se va ruga și se va ridica la Mine - Îmi va arăta bucuria de a-și fi îndeplinit 

misiunea? 

40 Trăiți încă departe de această ascultare, de acest consimțământ și de această armonie. Căci, în timp 

ce unii ratează calea, alții nu sunt de acord cu destinul lor. 

41 Este necesar ca învățătura spiritului, pe care v-am dezvăluit-o prin intermediul intelectului acestor 

purtători de cuvânt, să fie răspândită pe pământ, pentru ca întunericul să facă loc luminii spiritualizării, 

pentru ca omenirea să bea apa adevărului. 

42 Astăzi, învățătura mea se limitează la a vă pregăti pentru luptă, iar profeția mea vă anunță doar 

marile încercări. Cuvântul Meu vă avertizează, vă corectează și vă judecă. Dar va veni vremea harului 

când omul va comunica de la spirit la spirit. Atunci el va simți cum răsună în adâncul ființei sale Cuvântul 

divin - cel care este înțeles fără expresii sau accente umane de către cei care îl primesc. 

43 Acel Cuvânt nu va mai aduce nici judecată, nici reproș, nici avertisment. Acest mesaj va fi plin de 

înțelepciune și iubire. 

44 Vreți să experimentați venirea acelui timp, dar va trebui să aveți răbdare - nu în așteptare pasivă, ci 

cu efort și muncă neîncetată. 

45 Eu v-am învățat să vă rugați și v-am dezvăluit calea de a ajunge la spiritualizare. Căci în ea se află 

cheia care va deschide ușa comuniunii perfecte dintre Dumnezeu și om prin intermediul spiritului. 

46 Pentru a obține acest lucru, iubiți oameni, dobândiți merite pentru a rezista păcatelor lumii. Creșteți 

efortul, mergeți până la sacrificiu dacă este necesar. Dacă paharul tău este amar, ai răbdare. 

47 Aveți încredere în mine. Amintiți-vă că sunteți discipolii mei și că trebuie să mă luați pe mine 

drept exemplu. Dacă ați crezut, dacă credința voastră este mare, atunci acceptați încercările, treceți prin 

adversități cu curaj. Dacă voi Îmi veți da mărturie despre Mine, și Eu vă voi da mărturie despre voi. 

48 Spiritul meu s-a revărsat asupra tuturor oamenilor, dar voi sunteți cei care ați putut să-mi simțiți 

prezența. Celelalte popoare ale pământului nu cunosc revelațiile acestui timp, nu știu că a început cea de-a 
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treia eră. Prin urmare, misiunea voastră este și mai mare, pentru că voi trebuie să fiți cei care sunați 

semnalul de alarmă - cei care răspândesc Vestea Bună. 

49 Este adevărat, mulți oameni au recunoscut deja semnele revenirii Mele, cercetează Scripturile în 

căutarea profețiilor - simt că încercările care apasă astăzi asupra omenirii vorbesc despre judecata 

Domnului. Ei Mă caută, Mă așteaptă, Mă doresc, dar nu știu că strălucirea Mea divină este deja printre 

oameni. Ei nu cunosc modul în care M-am făcut cunoscut acestui popor și modul în care Eu mă 

răspândesc prin toată materia și prin fiecare suflet. 

50 Vestea cea bună va fi adusă națiunilor pe buzele celor care M-au ascultat în timpul proclamării 

Mele. Atunci întreaga lume va ști de venirea Mea, va cunoaște mesajul Meu. Când oamenii vor afla când a 

început această proclamare și când s-a încheiat, vor fi uimiți să afle că fiecare națiune, popor și ființă 

umană a trecut prin încercări și evenimente care au anunțat prezența mea. 

51 Vă spun cu adevărat că nu Mă voi mai manifesta în forma în care M-ați cunoscut - nici aici, nici în 

alte popoare, pentru că meritul va fi că acest popor va răspândi mărturia Cuvântului Meu pe pământ și că 

omenirea va crede în mesajul Meu. 

52 Vă spun cu adevărat că, dacă odinioară chiar și regii au fost uimiți de mizeria în care m-am născut, 

în acest timp vor fi la fel de uimiți când vor afla cu toții despre modul discret în care am ales să vă aduc 

Cuvântul Meu. 

53 În jurul mesajului meu vor izbucni dispute: Unii vor afirma că este adevărat, alții vor încerca să 

nege acest lucru - unii vor da mărturie despre propriile experiențe spirituale, iar alții vor nega existența 

unor astfel de manifestări. Dar adevărul va învinge, pentru că acum este momentul în care darurile și 

facultățile care zac adormite în suflet izbucnesc și se manifestă prin intermediul ființelor umane. Căci în 

acest moment, corpurile au atins deja dezvoltarea și subtilitatea absolut necesare pentru comunicarea cu 

spiritualul. 

54 De la copii, trecând prin adolescență până la adulți, toți vor avea manifestări care la început le vor 

părea ciudate, pentru că oamenii au trăit mult timp departe de spiritualitate. Dar, ulterior, le vor considera 

ca fiind ceva complet natural în viața superioară a omului. 

Acest lucru se va întâmpla când chiar și copiii vor vorbi despre lucruri profunde, când bărbații și 

femeile vor avea viziuni spirituale și vise profetice și când darul vindecării se va răspândi pe tot pământul. 

55 Cât de mult se vor opune cei care vor manifesta primii trezirea darurilor lor spirituale! Dar le voi 

da putere și răbdare pentru a rezista criticilor, condamnărilor și ridiculizării. 

56 Fiți liniștiți, iubiți martori. Vă anunț că această umanitate materialistă, care a crezut atât de mult 

timp doar în ceea ce atinge, vede și înțelege cu intelectul său limitat și în ceea ce dovedește cu știința sa, 

va deveni spirituală și va fi capabilă să Mă privească cu privirea sa spirituală și să caute adevărul. 

57 Mare va fi consternarea stăpânilor și a oamenilor puternici ai pământului când vor descoperi 

adevărul despre întoarcerea Mea. Căci în inimile lor se vor întreba pentru ce am venit. În schimb, printre 

cei săraci va fi o mare bucurie, pentru că inimile lor le vor spune că se apropie momentul harului, al 

libertății și al păcii pentru cei oprimați și pentru cei care au avut o foame infinită de iubire și de dreptate. 

58 Această lucrare, pe care astăzi o vedeți încă limitată la insignifianța voastră socială și ascunsă în 

mizeria voastră, va străluci ca o lumină divină, va lumina întregul pământ, va trezi sufletele adormite, va 

aprinde credința în inimi și va deschide în fața înțelegerii oamenilor Cartea Adevăratei Vieți, Cartea 

Adevărului. 

59 Oameni buni: Dacă vreți să știți unul dintre motivele pentru care vestirea mea a durat atât de mult 

la voi, este că voi, care m-ați ascultat, ați păstrat cuvântul meu în inimile voastre și l-ați scris în cărți. Voi 

veți fi mesagerii și agenții care o vor aduce la inimile oamenilor. 

60 În curând veți fi liberi să vă pregătiți pentru aceasta, deoarece proclamarea mea se va încheia în 

1950. 

61 În curând, o nouă eră va răsări și în ea vă veți strădui să vă înfloriți darurile, astfel încât inspirația 

să curgă, darul cuvântului (interior) să se instaleze, darul de a fi văzător să fie perfecționat, iar inima 

voastră să fie plină de iubire și milă față de semenii voștri. 

62 Vei primi cele trei Testamente ca o singură moștenire și, când îi vei întâlni în drumul tău pe cei 

care așteaptă venirea Duhului Sfânt, le vei arăta mesajul meu și le vei spune să nu fie ca poporul evreu 

care l-a așteptat pe Mesia și nu l-a recunoscut când a venit la ei, și care încă îl așteaptă. 
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Mergeți pe căile misiunii voastre spirituale - în așa fel încât, atunci când semenii voștri vă vor vedea 

modul de viață și vă vor auzi cuvântul, să vă recunoască drept sămânța unei lumi noi, drept generațiile care 

servesc drept temelie pentru o nouă umanitate. 

63 Părinți și mame, voi care ați avut privilegiul de a conduce aceste generații și pe cele care vor veni 

în curând pe pământ: Vegheați și rugați-vă pentru ei! Pregătiți-le calea! Îi voi găsi pregătiți să primească 

noile mele revelații. Printre ei se vor ridica profeți care vor zgudui lumea cu prezicerile lor, așa cum au 

făcut-o marii profeți din vechime, care au fost ca niște vestitori în orele de încercare și ca niște torțe în 

mijlocul întunericului. 

64 Lumea spirituală va veghea asupra pașilor acestor creaturi ca un înger păzitor nemărginit de mare 

și astfel îi va ajuta pe cei care îi primesc în mijlocul lor ca pe niște copii pe acești oameni, pe care vi-i 

anunț și vi-i promit. 

65 Vă binecuvântez, oameni buni, pentru că pentru o scurtă perioadă de timp v-ați îndepărtat de tot 

ceea ce aparține lumii și v-ați dăruit plăcerii spirituale de a Mă asculta, realizând că în Cuvântul Meu se 

află toată pacea, bucuria și mângâierea de care aveți nevoie pentru a purta povara crucii voastre. 

66 Iubirea mea vă înconjoară, pacea mea vă mângâie, Spiritul meu vă invită să vă rugați pentru cei 

care suferă și nu găsesc pe pământ un strop de balsam sau un cuvânt de mângâiere și de iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 308 

174 

Instrucție 308  
1 Iubiți ucenici: Practicați zilnic rugăciunea duhovnicească și puneți toată bunăvoința voastră în 

desăvârșirea voastră. Nu uitați: pe lângă faptul că intrați în comuniune intimă cu Maestrul vostru și 

experimentați o pace infinită în acele momente, aceasta este cea mai bună ocazie pentru voi de a primi 

inspirațiile mele divine. În ele veți găsi explicația pentru tot ceea ce nu ați înțeles sau ați înțeles greșit. Veți 

găsi calea de a preveni un pericol, de a rezolva o problemă, de a elimina o ambiguitate. În acea oră de 

conversație spirituală binecuvântată, toate simțurile tale se vor lumina și te vei simți mai pregătit și mai 

înclinat să faci binele. 

2 Învățați să vă rugați în acest fel - acum că lumea voastră conține pericole de tot felul. Cel care 

învață să se roage cu duhul va avea armele care îl vor face invulnerabil în luptă și îi vor da puterea de a 

rezista la toate încercările. 

3 Vă aduc lumina mea pentru că voi nu sunteți încă capabili să vă luminați calea cu propria voastră 

lumină. Dar, odată ce veți aplica învățătura mea în viața voastră, îmi veți spune: "Îți mulțumesc, Tată, că 

ne-ai învățat să mergem pe calea vieții, pentru că acum nu ne vom mai ruina și nu vom mai cădea". 

4 Cândva v-am spus: "Eu sunt lumina lumii", pentru că vorbeam ca un om și pentru că oamenii nu 

știau nimic dincolo de mica lor lume. Acum, în spirit vă spun: Eu sunt Lumina Universală care luminează 

viața tuturor lumilor, cerurilor și caselor, care luminează toate ființele și creaturile și le dă viață. 

5 Sunteți copiii Tatălui de Lumină; dar dacă, din cauza slăbiciunii voastre, ați căzut în întunericul 

unei vieți pline de necazuri, erori și lacrimi, aceste suferințe vor trece, pentru că vă veți ridica la chemarea 

mea, atunci când vă voi chema și vă voi spune: "Iată-mă aici, luminând lumea voastră, invitându-vă să 

urcați pe muntele pe vârful căruia veți găsi toată pacea, fericirea și bogăția pe care ați încercat în zadar să 

le acumulați pe pământ". 

6 Iertarea mea vă îmbrățișează, voi, popoare și creaturi ale acestei lumi, iar lumina mea, ca un hoț 

care intră noaptea într-un dormitor, ajunge în cele mai ascunse inimi pentru a le face să simtă prezența mea 

de Tată, pentru că vă iubesc pe toți. 

7 Vă binecuvântez suferințele și lacrimile, oameni iubiți, dar vă spun că nu ați învățat încă să 

acceptați paharul suferinței cu iubire și dăruire. Nu v-ați propus să Mă luați drept exemplu și, de aceea, 

deseori dați dovadă de rea-voință și chiar de răzvrătire în încercările voastre. 

8 Vedeți, voi vreți să fiți ucenicii mei, dar ca atare trebuie să vă goliți paharul, așa cum v-am învățat. 

Nu vă arătați lumii slăbiciunea voastră și nu transmiteți nenorocirile voastre. M-am împotrivit călăilor Mei 

pe drumul suferinței spre Golgota? Nu. Acele buze doar binecuvântau și spuneau cu voce joasă: "Tată, 

facă-se voia Ta". "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac." 

9 Nu uitați că meritul nu constă în suferință, ci în a suferi cu iubire pentru Tatăl, cu credință și 

răbdare, pentru a obține cel mai mare beneficiu din suferință și pentru a primi cele mai profunde lecții. 

Dacă în încercările voastre nu va exista iubire față de voința Tatălui, nu veți fi dobândit merite în ochii 

mei, nu veți fi înțeles cum să folosiți această ocazie pentru a vă înălța puțin mai mult și, prin urmare, va 

trebui să treceți din nou prin acea încercare de care sufletul vostru are nevoie. 

Viața ta ar fi diferită dacă, în loc să-ți târăști crucea cu tine în suferință, ai merge înainte pe cale, 

binecuvântându-ți durerea. Pentru că imediat vei simți că o mână invizibilă vine la tine pentru a-ți lua 

paharul suferinței de pe buze. 

10 Ferice de cel care binecuvântează voința Domnului său, ferice de cel care își binecuvântează 

propria suferință, știind că aceasta îi va spăla petele. Căci aceasta îi sprijină pașii pentru a urca pe Muntele 

Spiritual. 

11 Nu va fi întotdeauna necesar să goliți până la refuz paharul suferinței. Pentru că este de ajuns 

pentru Mine să văd credința ta, ascultarea ta, hotărârea ta și intenția ta de a asculta porunca Mea, ca să te 

cruț în cel mai greu moment al încercării tale. 

Amintiți-vă că lui Avraam i s-a cerut să jertfească viața fiului său Isaac, pe care îl iubea foarte mult și 

pe care patriarhul, depășindu-și durerea și dragostea pentru fiul său, urma să-l sacrifice într-un test de 

ascultare, credință, iubire și smerenie pe care voi nu-l puteți înțelege încă. Dar nu i s-a permis să termine 

jertfa pentru Fiul, pentru că în adâncul inimii sale își dovedise deja supunerea față de voința divină, iar 

acest lucru era suficient. Cât de mare a fost bucuria interioară a lui Avraam când mâna lui a fost oprită de o 
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putere superioară și l-a împiedicat să-l sacrifice pe Isaac! Cum a binecuvântat numele Domnului său și 

cum a admirat înțelepciunea lui! 

12 Așadar, iubiți oameni, vreau ca voi să fiți conștienți de marile exemple de învățătură pe care vi le-

am dat în orice moment, pentru ca voi să Mă cunoașteți cu adevărat, pentru ca voi să puteți simți prezența 

Mea în încercările voastre, în momentele decisive, și să simțiți mila Mea în toate momentele dificile și 

amare. Pentru că până acum nu ați ajuns la o sensibilitate spirituală deplină care să vă permită să simțiți 

prezența mea. Prin urmare, nu puteți aprecia lucrările mele de iubire și dreptate pe care le realizez în 

viețile voastre la fiecare pas. 

13 Câte încercări ai respins din ignoranță, fără să știi câtă lumină au adus în sufletul tău! Câte lecții nu 

și-au atins scopul pentru că reticența ta, lipsa ta de credință sau lașitatea ta nu au permis acest lucru! 

14 Nu vă spun să iubiți durerea - nu, ceea ce trebuie să iubiți este pacea, fericirea, lumina. Dar, de 

vreme ce durerea a ajuns pe buzele tale ca urmare a imperfecțiunilor tale, ca un pahar al mântuirii, golește-

l cu răbdare și binecuvântează-l - știind că prin el poți obține purificarea ta, precum și descoperirea multor 

adevăruri. 

15 Bărbați și femei cu puțină credință: de ce vă pierdeți inima în încercări? Nu ați văzut niciodată cum 

mă grăbesc să ridic pe cel căzut, cum usuc lacrimile celui care plânge, cum ajut pe cel singur și cum 

vizitez pe cel bolnav? 

16 Bărbați și femei care ați plâns mult în viață, această lecție vă este dedicată. Gândește-te adânc la 

asta și vei simți ce dulce mângâiere intră în inima ta. În partea cea mai ascunsă a ființei voastre, o mică 

lumină se va aprinde și o sensibilitate pe care nu ați mai experimentat-o până acum va face să vibreze 

corzile slăbite ale inimii voastre și vă va face să simțiți prezența mea spirituală - atât în suferințele voastre, 

cât și în bucuriile și în momentele voastre de pace. 

17 Lasă-mi orice plângere și durere în aceste momente. Plângeți și suspinați, căci plângând, sufletul 

vostru se va lepăda de povara apăsătoare, iar apoi inima va fi mai liberă. 

18 Plângeți, oameni iubiți, căci plânsul este una dintre cele mai sincere rugăciuni care vin din inimă 

pentru Dumnezeu. Mâine, când vei fi învins durerea și vei fi ajuns la spiritualitate, plânsul nu va mai fi cea 

mai bună rugăciune a ta, ci pacea sufletului tău prin care te apropii de Mine pentru a Mă binecuvânta. 

19 Astăzi vă apar în spirit și vă vorbesc în spirit pentru ca voi să mă cunoașteți puțin mai bine. 

20 Când eram în lume, oamenii Mă vedeau ca pe un om și Îmi cunoșteau numele: Iisuse. Abia după 

Înălțarea Mea, oamenii au început să înțeleagă că Cel care vorbise în Iisus era Hristosul prezis de profeți 

și, de atunci încolo, l-au numit pe Iisus "Hristos". 

21 Adevărat vă spun că Hristos nu S-a născut în lumea voastră, căci El a fost mai înainte de toate 

lumile, fiind una cu Tatăl. 

22 Cel care s-a născut pe lumea voastră și s-a întrupat în pântecele unei mame a fost Isus, omul, trupul 

binecuvântat care a fost instrumentul Meu și purtătorul Meu de cuvânt pentru ca omenirea să Mă vadă și 

să Mă audă. 

23 Eu, Hristos, care vă vorbesc, am fost în Isus. I-am dat viață, l-am întărit și l-am inspirat. El era 

destinat să îndeplinească o misiune divină și că viața, trupul și sângele său, consacrate Celui care l-a 

inspirat spiritual, vor pecetlui tot ceea ce "Cuvântul" va spune prin buzele sale. 

24 Isus a fost o creatură umană, dar a fost conceput fără pângărire, fără impuritate, pentru a-L sluji pe 

Dumnezeu ca instrument. Întrupat în el era "Cuvântul", care este Cuvântul divin. La vârsta de 30 de ani, 

când a ajuns la maturitate deplină, Hristos, care locuia în el, s-a arătat în toată splendoarea slavei, 

adevărului și iubirii sale. 

25 Isus, iubitorul și umilul Nazarinean, care aștepta ceasul în care cuvântul divin va ieși din gura sa, l-

a căutat pe Ioan pe malul Iordanului pentru a primi apa botezului. S-a dus Isus în dorința de purificare? 

Nu, poporul meu. S-a dus să îndeplinească un ritual? Nici el. Isus știa că venise ceasul în care el însuși a 

încetat să mai fie, când omul a dispărut pentru a lăsa Duhul să vorbească, și a vrut să marcheze acel ceas 

printr-un act care să rămână gravat în memoria oamenilor. 

26 Apa simbolică nu a avut nicio pată de spălat, dar a făcut acel trup - ca exemplu pentru umanitate - 

liber de orice atașament față de lume, pentru a-i da posibilitatea de a deveni de bunăvoie una cu Spiritul. 

Acest lucru s-a întâmplat atunci când cei prezenți au auzit o voce divină vorbind cu cuvinte omenești: 

"Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea. Ascultați-l." 
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27 Din acel moment, cuvântul lui Dumnezeu a devenit cuvântul vieții veșnice pe buzele lui Isus, 

pentru că Hristos s-a făcut cunoscut în plinătatea sa prin el. Oamenii L-au numit Rabbi, Maestru, Mesager, 

Mesia și Fiul lui Dumnezeu. 

28 Timp de trei ani am vorbit lumii prin gura lui Iisus, fără ca vreunul dintre cuvintele sau gândurile 

mele să fie distorsionate de acea minte, fără ca vreuna dintre acțiunile sale să nu fie în conformitate cu 

voința mea. Motivul pentru aceasta era că Isus și Hristos, om și spirit, erau una, așa cum Hristos este una 

cu Tatăl. 

29 Discipolii: Acum v-am vorbit manifestându-Mă spiritual prin oameni. Dar aceștia nu sunt trupul 

Meu, așa cum a fost Isus, și nici nu am devenit om în acest timp, și de aceea vedeți că atunci când vorbesc 

prin intermediul unor creaturi impure, așa cum sunteți voi toți, trebuie să vă pregătiți să Mă auziți, să 

descoperiți sensul și adevărul Meu divin, dincolo de exprimarea stângace și imperfectă a purtătorilor mei 

de voce. 

30 Ferice de cei care descoperă sensul meu și îl separă de imperfecțiunile expresiei umane, căci ei vor 

fi cei mai buni interpreți ai mei, care nu vor cădea în confuzie ca aceia care, studiind Cuvântul meu și 

operele mele din Epoca a doua, nu știu să distingă când vorbește Isus, omul, și când este Cristos, Spiritul, 

cel care instruiește. 

31 Studiați lecțiile mele cu iubire pentru ca mai târziu, când va trebui să fiți martori la manifestarea 

mea, să știți cum să vorbiți sincer și simplu cu semenii voștri. 

32 Voi Îmi arătați cu bucurie faptele voastre, Îmi vorbiți despre victoriile voastre, dar și despre 

înfrângerile voastre, iar Eu, Tatăl care vă dirijez viețile și veghez asupra voastră în veșnicie, vă încurajez 

să continuați, să luptați cu zel, pentru ca să ajungeți la virtute și dreptate în toate acțiunile voastre. 

33 Ați învățat să vă rugați înainte de a face un pas, vreți să lucrați în cea mai strictă supunere față de 

legile mele și vă gândiți în orice moment la responsabilitățile voastre de discipoli ai mei, ceea ce sunteți. 

Pregătiți-vă în așa fel încât să vă puteți îndeplini îndatoririle pe pământ fără ca acestea să vă ocupe tot 

timpul și atenția, pentru a vă dedica cele mai bune ore, energiile și inima la îndeplinirea misiunii voastre 

spirituale. 

Te gândești că timpul de viață care ți-a fost acordat este doar suficient pentru a realiza o lucrare 

măreață, demnă de spiritul tău. Prin urmare, atunci când vă cunoașteți darurile, vă pregătiți să lucrați cu 

toate puterile ființei voastre. Atunci există bucurie în tine și satisfacție în Tatăl tău. 

34 Te-am chemat și te-am pregătit ca pe un vas pur, capabil să rețină întreaga esență a acestei 

învățături. După ce ați umplut acest vas, duceți-l la semenii voștri, pentru ca și ei să aibă parte de bucuria 

voastră. 

Vedeți deja un orizont vast în fața voastră, o cale care începe cu Mine și se termină tot cu Mine. 

Amintiți-vă că v-am spus: "Eu sunt calea", și dacă o acceptați cu ascultare, dacă acceptați cu iubire ceea ce 

vă ofer, veți ajunge la țintă cu satisfacție și pace reflectate în ființa voastră. Nu veți aduce nici o plângere 

înaintea Mea, pentru că veți fi dat tot ce ați avut. Vă veți fi dăruit în întregime pentru a asista o parte a 

umanității pe calea spiritualizării - acea parte care v-a fost încredințată în această lucrare de restaurare. 

35 Nu vă împrăștiați înainte de a vă simți puternici, studiați înainte de a pleca în alte provincii, astfel 

încât să puteți fi un far în calea semenilor voștri. Pregătiți-vă așa cum au făcut-o discipolii mei din Era a 

doua. Și ei, după ce au trăit cu Maestrul lor, absorbind cu entuziasm cuvintele Mele și fiind martori la 

miracolele Mele, s-au simțit prea slabi și neînsemnați pentru a-mi continua lucrarea, așa că Mi-au cerut să 

rămân mai mult timp cu ei. 

Dar, cu cât se apropia ziua plecării mele, cu atât mai mult erau de acord ca Maestrul lor atât de iubit să 

plece și să le lase o misiune atât de dificilă de îndeplinit. Am pătruns în inimile lor și am văzut durerea 

care îi apăsase, iar cuvintele Mele s-au scurs peste ei ca un balsam pentru a-i mângâia în marea lor 

suferință, așa că le-am spus: "Nu vă temeți, căci Eu voi fi cu voi, iar lumina Mea va străluci mereu ca să vă 

lumineze". 

De asemenea, chiar și acum am venit doar pentru o anumită perioadă de timp în care ați primit 

beneficiile mele, iar acest Cuvânt se va sfârși și el pentru a continua să curgă de la un spirit la altul fără 

medierea unei ființe umane. 
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36 Nu vreau să vă plângeți cu nemulțumire de dispariția acestor manifestări, dar așa cum v-ați bucurat 

mult de cuvintele mele, vreau să acceptați că această formă se încheie pentru a face loc uneia noi, de un tip 

mai înalt, care vă va aduce și mai aproape de mine. 

37 Priviți-mă cu spiritul vostru și, plini de iubire, abandonați-vă solemnității acestui moment. Raza 

Mea luminează un purtător de voce și Cuvântul Meu curge pentru a coborî pe pământul inimii tale, care 

este o grădină pe care o îngrijesc cu grijă iubitoare. Cuvântul meu este apa care o irigă pentru a o face 

roditoare și productivă și apoi pentru a împrăștia noile semințe pe câmpurile acestei umanități dornice de 

iubire. 

38 Lasă-mă să te ghidez, apoi vei descoperi la capătul drumului că munca ta este mare pentru că ai 

știut să asculți și să urmezi voința mea. 

39 Deja se apropie sfârșitul proclamării mele, pentru că anul 1950 se apropie de sfârșit. După aceea va 

veni vârtejul de vânt care va biciui copacul cel puternic, astfel încât frunzele uscate și fără viață și fructele 

rele vor cădea din el. 

40 Ca urmare a acestei mari încercări care va veni asupra poporului meu, multe inimi vor cădea ca 

niște frunze uscate desprinse din copacul care le-a dat seva. Vor cădea din lipsă de credință sau din lipsă 

de iubire, din confuzie sau din lipsă de ideal. Dar golurile pe care le-au lăsat vor fi umplute mai târziu de 

credincioși fervenți și discipoli de bunăvoință. 

41 Noii ucenici vor veni din rândul celor care astăzi nici măcar nu cunosc Lucrarea Mea pe nume. 

Unii vor fi umili și fervenți din prima clipă și, de îndată ce vor auzi vocea Mea spunându-le: "Urmați-Mă", 

Mă vor urma și se vor asemăna astfel cu ucenicii pe care i-am găsit pescuind pe malul mării în Epoca a 

doua. 

42 Vor fi și cei care se vor ridica împotriva lucrării mele și vor persecuta cu furie poporul meu. Dar 

chiar și printre ei se vor ridica marii mei semănători, discipolii mei cei mai credincioși și mai generoși, 

care, odată cu convertirea lor, își vor aminti de Saul, preaiubitul meu Paul, care cu darul său de iubire față 

de Maestrul său a umplut locul lăsat gol printre cei doisprezece discipoli de către cel care m-a vândut. 

43 De asemenea, în acest timp prezent, noile mulțimi vor trebui să vină la poporul Meu pentru a 

umple locul gol al celor care Mi-au întors spatele, M-au negat sau M-au trădat. 

44 O, voi, inimi care Îmi veți fi necredincioase în ceasul încercării! Păstrați în sufletele voastre 

sămânța nemuritoare a Cuvântului Meu, pentru ca într-o zi să vă găsiți mântuirea în el! 

45 Iar celor care Îmi vor fi credincioși - celor care Mă vor urma până la sfârșit - le spun să se 

pregătească, să se întărească în esența Cuvântului Meu, pentru a nu avea niciun moment de slăbiciune în 

fața celor care vă condamnă, vă critică, vă calomniază sau vă persecută. 

46 Nu uitați ce s-a întâmplat cu Petru, ucenicul Meu, când a fost persecutat până la moarte de Saul. I-

am dovedit apostolului credincios că nu era singur în încercarea sa și că, dacă se încredea în puterea Mea, 

îl voi proteja de persecutorii săi. Saul a fost surprins de lumina mea divină atunci când s-a dus în căutarea 

lui Petru pentru a-l aresta. Lumina Mea a ajuns până în adâncul inimii lui Saul, care, aruncat la pământ în 

prezența Mea, învins de iubirea Mea, incapabil să ducă la bun sfârșit sarcina pe care o plănuise împotriva 

ucenicului Meu, simțind în adâncul ființei sale transformarea întregii sale ființe, și acum, convertit la 

credința în Hristos, s-a grăbit să-l caute pe Petru; dar nu pentru a-l ucide, ci pentru a-i cere să-l instruiască 

în cuvântul Domnului și să-l facă părtaș la lucrarea Sa. 

47 De atunci încolo, Saul a devenit Pavel, această schimbare de nume indicând transformarea 

spirituală completă a acelui om, convertirea sa completă. 

48 Chiar și în acest timp le spun oamenilor Mei că, dacă se încred cu adevărat în Mine, ca acei 

ucenici, nici măcar nu vor fi nevoiți să se apere împotriva calomniatorilor sau persecutorilor lor. Pentru că 

îi voi surprinde în mijlocul drumului lor și îi voi face să audă vocea Mea în cel mai curat suflet al lor - 

chiar vocea care a vorbit în inima lui Saul și i-a spus: "De ce Mă prigonești?". 

La câte cazuri de convertire veți fi martori! La câte minuni vor fi martori ochii tăi! Dar să știți cum să 

vă pregătiți și să așteptați. Priviți și rugați-vă, oameni buni. Furtunile vor zgudui copacul și vreau ca voi 

toți să rămâneți uniți cu el. Atunci veți putea vedea toate profețiile Mele împlinite. 

49 Nu vă îngrijorați din cauza slăbiciunii memoriei voastre, crezând că majoritatea cuvintelor mele au 

scăpat din ea. Pot să vă spun cu adevărat că, dacă știți cum să vă pregătiți și să vă scufundați în momentul 

unui test, cuvântul meu, aparent uitat, vă va reveni în memorie. 
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50 Acolo, în liniștea și în adunarea interioară a meditației tale, ți se va părea că auzi acest cuvânt și se 

va întâmpla să primești cu adevărat sensul său spiritual. 

51 Această experiență te va umple de încredere, pentru că acum știi că cuvântul meu va veni pe buzele 

tale în fiecare moment al luptei tale și lumina mea îți va lumina mintea. 

52 Roque Rojas, pionierul, inspirat de spiritul lui Ilie, a scris următoarea frază: "Aveți milă și iarăși 

aveți milă de semenii voștri și îl veți vedea pe Tatăl meu în toată slava sa". 

Adevărul și lumina sunt în aceste cuvinte, ucenicilor, căci oricine nu face milă în viața lui nu va intra 

niciodată în împărăția mea. În schimb, vă asigur că până și cel mai împietrit și încăpățânat păcătos poate să 

se salveze prin milă. 

53 Nu amânați până în ultima clipă exercitarea milosteniei, ca nu cumva să ajungeți la ușa Împărăției 

spirituale cu foarte puține merite și să nu reușiți să intrați. 

54 Vă sfătuiesc ca pe parcursul călătoriei vieții pe care încă nu ați parcurs-o, să semănați și să cultivați 

această sămânță pentru a putea culege o recoltă abundentă. 

55 Aveți grijă ca activitatea de iubire să fie pe primul loc între preocupările voastre și nu regretați 

niciodată că ați fost caritabili, căci prin această virtute veți avea cele mai mari satisfacții și fericiri ale 

existenței voastre și, în același timp, veți obține toată înțelepciunea, puterea și înălțimea la care aspiră 

orice suflet nobil. 

56 Prin milă față de semenii tăi îți vei purifica sufletul și astfel îți vei achita vechile datorii. Vă veți 

înnobila viața umană și vă veți înălța viața spirituală. Când veți ajunge la ușa la care veți bate cu toții, 

fericirea voastră va fi mare, pentru că veți auzi chemarea de bun venit din lumea spirituală, care vă va 

binecuvânta și vă va chema la munca de reînnoire și spiritualizare. 

57 Veniți la Mine, voi, mulțimi de oameni, și învățați în Cuvântul Meu să faceți milă. Veniți să Mă 

ascultați și să primiți tot ceea ce vreau să revărsăm asupra voastră, pentru ca voi să înțelegeți că cel mai 

sărac dintre voi, din punct de vedere spiritual, posedă o comoară de bunuri care, prin mila voastră, poate fi 

transformată în viață, în sănătate, în mângâiere, în pace, în înțelepciune. 

58 Nimeni să nu spună că nu poate face fapte de milostenie din cauza sărăciei sale materiale. Pentru 

că ignoranța, lipsa de credință și lipsa de luciditate a sufletului său vor fi cele care vorbesc astfel. 

59 Aici, în poporul meu, nu poate exista niciun sărac, pentru că împărăția mea s-a apropiat de popor 

pentru a-și revărsa comorile asupra lui. 

60 Cuvântul meu este ca un râu bogat în apă cristalină și pură, care a venit pe pământurile voastre 

pentru a iriga câmpurile și a le face roditoare. Purifică-ți inima și sufletul în ea, ca să poți merge pe drumul 

tău liber de povara greșelilor tale, pe care le numești păcate. 

61 Dacă nu vă purificați mai întâi pe voi înșivă, nu veți putea experimenta sentimentul de milă față de 

semenii voștri și cu atât mai puțin veți putea plânge cu ei și empatiza cu durerea lor. Fiți mereu conștienți 

de faptul că acest popor a adus cu el pe Pământ misiunea de a uni spiritual umanitatea într-o singură 

familie. 

62 Sunteți deja în 1950, ultima dintre manifestările Mele în această formă. Nu veți putea nega că M-

ați auzit de multe ori și că, atunci când mesajul Meu se încheie, Eu am spus totul. 

Prin urmare, a sosit ceasul ca Eu să vă spun să vă lăsați pasivitatea în urmă și să deveniți lucrători 

activi în aceste câmpuri binecuvântate - că nu mai sunteți doar cei care se mulțumesc să fie prezenți la 

Cuvântul Meu pentru a-l asculta sau pentru a-l medita. Este timpul ca sufletul tău să se ridice, liber de 

legături, cătușe sau lanțuri, și să își facă apariția în acest moment, aducând lumii mesajul care i-a fost 

încredințat. 

63 Este necesar ca mulți dintre cei care se mulțumesc doar să asiste la aceste manifestări spirituale să 

înceapă să își îndeplinească misiunea și să ia ca pe o școală aceste locuri de adunare, unde se ascultă 

cuvintele Maestrului și se ascultă sfaturile lumii spirituale. De asemenea, este necesar ca lucrătorii, care de 

mult timp s-au limitat la a lucra doar în aceste locuri de întâlnire, să înțeleagă că în curând va veni ceasul 

în care vor trebui să se împrăștie în diferite părți ale pământului pentru a răspândi sămânța de lumină și de 

iubire cu care i-a înzestrat Spiritul meu. 

64 Va trebui să vă luptați mult între voi, iar eu va trebui să vă testez de multe ori, pentru ca voi să 

obțineți echiparea necesară pentru îndeplinirea misiunii voastre. 
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65 Încercările sunt pentru unificarea voastră. Căci atâta timp cât nu există unitate spirituală în sânul 

acestui popor, sămânța pe care o va culege va fi surdă. 

66 De aceea, v-am spus în timp să începeți să intrați în armonie unii cu alții, dacă mai târziu doriți să 

intrați în armonie cu întreaga omenire, și vi s-a spus încă din primele zile: "Aveți milă și iarăși milă de 

semenii voștri și veți vedea pe Tatăl meu în toată slava lui". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 309  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Bine ați venit, o, discipoli, la discursul Meu de învățătură. M-ați simțit în cea mai pură ființă a 

voastră și v-am vorbit sufletului vostru. Învățătura mea este pentru Israel și pentru întreaga omenire. Te 

antrenez pentru ca incertitudinea să dispară din sufletul tău. 

2 Trebuie să înveți să înțelegi și să apreciezi măreția misiunii pe care ți-am încredințat-o. Pentru ca 

sufletul tău să îi facă dreptate, trebuie să respingă îndoiala, incertitudinea cu rugăciunea sa, trebuie să știe 

că are nevoie de un ajutor pe care numai revelațiile mele, instrucțiunile și inspirațiile mele i-l pot oferi. 

Sufletele care s-au trezit în acest fel la discursul meu de învățătură au trecut de la stadiul de discipoli 

copii la cel de discipoli, pentru că au ascultat neobosit învățătura mea. Dacă le scapă vreun cuvânt, se 

plâng. Ei sunt cei care prevăd lupta viitoare - cei care își dau seama că trebuie să împartă cu omenirea toate 

beneficiile pe care le-au primit din mila mea. 

Toți cei care au înțeles marea responsabilitate în acest fel ascultă aici instrucția Mea prin Purtătorul de 

Voce - Cuvântul care le explică și le interpretează toate încercările, lecțiile și evenimentele pe care le trăiți 

în viețile voastre, una câte una. Pentru că vă spun cu adevărat, nu Mă limitez să vorbesc doar prin 

purtătorii de cuvânt. Există o infinitate de forme prin care mă pot face cunoscut vouă, iar aceasta este doar 

una dintre ele, prin care vă fac să auziți învățătura mea în formă umană. Eu Mă manifest continuu copiilor 

Mei, nu aștept ziua sau noaptea, nu am o oră fixă și nici un moment fix pentru a mă apropia de voi. Eu sunt 

etern în tot ceea ce este creat. 

3 Prezența mea universală umple totul, în niciun loc sau habitat al universului nu există un gol, totul 

este impregnat de mine. 

4 Sufletul vostru a fost întotdeauna în contact cu Mine, dar până acum nu ați ajuns la realizarea 

deplină a acestui contact și, de aceea, în Era a Treia, M-am făcut cunoscut prin intermediul vostru, 

făcându-vă purtători de voce ai Cuvântului etern, pentru a vă spune că de la această manifestare la cea de 

la spirit la spirit nu este decât un pas, astfel încât să vă străduiți să atingeți contactul cel mai elevat cu 

Divinitatea Mea. Dar, înainte de aceasta, această perioadă de proclamare de către un purtător de cuvânt 

trebuie să se încheie. 

5 Când nu Mă veți mai avea pe Mine în această formă de revelație, vă veți ridica sufletul invocând 

Numele Meu și câte lecții vă voi dezvălui în această formă de căutare a Mea! Inspirația mea divină va 

lumina cărările pe care le veți parcurge. Atunci îți vei vedea trecutul - nu mai în întuneric, ci la lumina 

zilei. Veți înțelege pașii pe care i-ați făcut și veți recunoaște care au fost corecți și care nu. În acest efort 

măreț, Israel va deveni puternic, iar această putere va trece din inimă în inimă și din națiune în națiune, 

până când toate creaturile umane Mă vor căuta din spirit în spirit. 

6 Priviți lumea, studiați-o și veți vedea materialismul, pasiunile sale josnice, corupția sa. 

Deocamdată, atingerea spiritualității vi se va părea imposibilă, dar Maestrul v-a lăsat exemple din trecut, 

astfel încât să nu dați greș. 

Amintiți-vă că, atunci când m-am făcut om pentru a trăi printre voi, am adus în lume o instrucțiune atât 

de înaltă pentru omenire încât chiar și discipolilor mei le-a fost greu și chiar imposibil să o urmeze. Cu 

toate acestea, acei apostoli au lăsat un exemplu de împlinire a legilor Mele de iubire și au făcut ca mesajul 

Meu de iubire, pe care l-am semănat în inima acelui popor, să fie roditor și să înflorească și să dea roade. 

Atunci de ce ar fi imposibilă practicarea spiritualizării printre oameni în Era a treia? 

7 Adevăr vă spun că omenirea va da semne puternice că materialismul său se apropie de sfârșit. 

Progresivitatea oamenilor de știință, care și-au primit secretele de la natura însăși, își atinge limitele, iar 

forțele naturii se vor întoarce împotriva celor care le profanează. Natura va refuza să-și doneze roadele 

pentru scopuri malefice, iar oamenii, în iluzia și ura lor, vor găsi moartea, vor găsi rodul dorinței lor de 

putere dezlănțuit de propria lor mână: Furtuni, epidemii, molime. Și cine ar putea opri toate acestea? 

Propria lor mână? Sau știința omenească, care mi-a profanat secretele când le-a deschis cu o cheie care nu 

era cea a iubirii? Cu adevărat vă spun, ele nu vor face decât să deschidă ușile justiției mele cerești! 

8 Cu adevărat, vai de oamenii Epocii a treia! Plânsul lor se va auzi în toate părțile pământului. 

Drojdiile paharului suferinței vor fi băute ca în nici o altă vreme, și fiecare va trebui să-și ia partea sa. 
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Pentru că durerea se agravează pe zi ce trece și deja începe să se simtă foame și sete - foame de sămânță 

pură și sete de apă cristalină, de adevăr și de eternitate. 

9 Care este sarcina ta în fața acestor evenimente dintre oameni? Să asimileze învățăturile mele, să le 

înțeleagă, să le trăiască. Pentru că duhovnicul nu trebuie să fie doar pe buzele voastre, ci trebuie să-l puneți 

în practică, să-l trăiți spiritual, moral și practic, fără a cădea în fanatism, nici în secretomanie, trăind 

simplu și pur, dând sufletului spiritual valoarea și locul pe care îl merită, pentru ca acesta să stea la curte 

peste trupul său, care este trecător, în viața omului, pentru ca să existe o armonie perfectă în îndeplinirea 

misiunii voastre, iar acest exemplu să rodească printre oameni. 

10 Vă binecuvântez fiecare pas în lucrarea mea și voi avea grijă ca ei să se înmulțească, pentru ca mai 

târziu, când vi se vor deschide largi căi ale lumii, să puteți merge pe ele ca mesageri ai păcii mele și ai 

noilor mele revelații. Este voința mea ca sufletele voastre, instruite de lecțiile mele divine, să deschidă căi 

de înnoire pentru oameni și ca aceștia să se trezească la idealuri sănătoase, inspirându-se în sublim pentru 

a ajunge la spiritualizare. De data aceasta veți fi obținut pregătirea și rezistența indispensabile în sufletul 

vostru. Nimic nu te va putea face să te retragi de pe drumul tău. 

11 Atunci încercările care te zdruncină astăzi și te opresc pe cale vor părea doar niște brize ușoare 

care nu-ți pot răni fața. Numai atunci veți putea recunoaște puterea pe care ați dobândit-o urmând legea 

mea. 

Continuați să vă pregătiți, pătrundeți din ce în ce mai mult în sensul Cuvântului Meu. Faceți mai întâi 

ceea ce vă vine ca discipoli și permiteți-Mă să Mă dezvălui în voi ca Maestru, ca Tată, ca Lumină. 

12 Toate sufletele își vor îndeplini misiunea și Eu mă voi folosi de fiecare dintre ele, astfel încât totul 

să fie pregătit pentru ca Cuvântul Meu să se împlinească. Dar dacă credeți că sunteți singurii care aveți 

misiunea de a răscumpăra omenirea și pe care se află crucea îndeplinirii misiunii, vă înșelați. Doar o foarte 

mică parte din această muncă vă revine vouă, pentru că fiecare creatură, la nivelul său diferit de viață, este 

destinată să colaboreze la unificarea universului. 

13 Vor fi mulți care vor porni la drum cu idealul păcii, cu rugăciunea, cu dragostea și bunăvoința ca 

instrumente, iar aceste virtuți îi vor uni și sufletele lor vor fi victorioase cu ajutorul instrucției mele. 

14 Nu deveniți judecători ai semenilor voștri și ai Justiției Mele divine. Legea mea este adesea 

condamnată de oameni, dar eu vă spun: Numai Eu pot pătrunde în sfaturile Mele înalte. 

15 Cei care sunt flămânzi și însetați de pace, cei care trăiesc în suferință, așteaptă zi de zi lovitura 

sceptrului Meu de dreptate, care se va abate asupra acelor oameni care conduc națiunile în mizerie, în 

distrugere. Tu nu vei fi printre cei care Mă așteaptă în acest fel, pentru că dreptatea Mea divină este 

perfectă și ți-o dovedesc prin dragostea Mea. 

16 Cercetați Cuvântul Meu, pentru ca nu cumva, ca mulți, să vă înșelați cu privire la actele Justiției 

Mele divine, când îi pedepsesc cu putere pe cei care comit doar o mică abatere și, pe de altă parte, par să-i 

iert pe cei care au comis o infracțiune gravă. Maestrul vă spune: Dacă îi vizitez cu putere pe cei care par să 

fi comis doar o infracțiune minoră, este pentru că știu slăbiciunea sufletelor și dacă se abat de la calea 

împlinirii Legii, acesta poate fi primul pas care îi duce la pierzanie. Dar când îi pedepsesc pe alții pentru o 

infracțiune gravă, este pentru că știu că o mare fărădelege este cauza unei pocăințe la fel de mari pentru 

suflet. 

17 Nu judecați, nu condamnați, nu doriți nici măcar în gândurile voastre ca dreptatea mea să se abată 

asupra celor care fac vărsare de sânge printre popoare. Gândiți-vă doar că și ei, ca și voi, sunt copiii mei, 

creaturile mele, și că vor trebui să își ispășească marile lor crime cu mari ispășiri. Vă spun cu adevărat, 

chiar aceia pe care îi arătați cu degetul ca fiind cei care au distrus fără milă pacea și v-au aruncat în haos, 

vor deveni marii pacificatori în vremurile ce vor veni, marii binefăcători ai umanității. 

18 Sângele a milioane de victime strigă de pe pământ pentru dreptatea mea divină, dar dincolo de 

jurisprudența umană, va fi a mea care va ajunge la fiecare suflet, la fiecare inimă. Jurisprudența oamenilor 

nu iartă, nu răscumpără, nu iubește. Al Meu iubește, iartă, răscumpără, reînvie, înalță și luminează; și 

tocmai pe cei care au provocat atâta durere pentru omenire îi voi răscumpăra și salva, făcându-i să treacă 

prin marea lor ispășire, care va fi creuzetul în care vor fi purificați și pe deplin treziți la glasul conștiinței 

lor, pentru a putea vedea până în adâncul faptelor lor. Îi voi face să parcurgă aceeași cale pe care și-au 

făcut victimele, popoarele lor, să o parcurgă. Dar, în cele din urmă, vor ajunge la puritatea sufletului 
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pentru a se putea întoarce pe pământ, pentru a reconstrui tot ceea ce a fost distrus, pentru a restaura tot 

ceea ce a fost distrus. 

19 Credeți că sunt slab în dreptatea Mea față de aceste fărădelegi ale copiilor Mei? Sunt un judecător 

tolerant și slab? Adevărat vă spun că, de la primul ucigaș despre care știți, care a fost Cain, v-am arătat 

aceeași dreptate ca și cea despre care vă vorbesc acum. 

În timp ce Cain și Abel îmi aduceau arderile lor de tot, am contemplat jertfa fiecăruia dintre ei: Cea a 

lui Abel a fost inocentă și sinceră, cea a lui Cain a fost deșartă. Am acceptat-o pe cea a lui Abel și am 

respins-o pe cea a lui Cain. Dar când a înțeles acest lucru, și-a ucis fratele cu ură și furie. 

I-am cerut socoteală pentru acea viață, pentru acel sânge, și i-am arătat nemulțumirea mea în această 

privință. Apoi Mi-a spus: "Crima mea este prea mare pentru a fi iertată. Ești supărat pe mine pentru că mi-

am ucis fratele. Mă alungi din acest pământ și simt că sunt ucis în acest fel, așa cum mi-am ucis fratele." 

Dar eu i-am răspuns: "Adevărat îți spun că oricine va ucide pe Cain va fi pedepsit de șapte ori." Atunci 

a înțeles că încă îl mai iubeam și că era o dovadă că îi acordam iertarea Mea, dar că era necesar să 

ispășească acea crimă, să-și spele pata și să se dovedească demn de această iertare sublimă și divină. 

20 Care a fost vocea care i-a vorbit lui Cain? Cea a propriei sale conștiințe, acel judecător interior pe 

care l-am pus în fiecare dintre creaturile Mele umane. Aceeași voce va vorbi fiecărui om și va fi 

inexorabilă, pentru că este un judecător care nu poate fi mituit. Ea îi va vorbi cu aceeași claritate cu care i-

a vorbit lui Cain. Dar trebuie să înțelegeți că Cain nu cunoștea gravitatea crimei sale atunci când a vărsat 

sângele fratelui său. El nu știa ce este moartea, dar oamenii din acea vreme știu foarte bine ce este. 

21 De aceea, în acest timp nu voi aștepta ca dreptatea oamenilor să se facă simțită în jignirile 

semenilor lor. Voi aștepta sosirea fiecăruia dintre copiii Mei la Curtea Mea, iar acolo Curtea Mea le va da 

sentința care li se cuvine, pentru ca ei să poată ispăși prin suferința pe care o presupune pocăința față de 

conștiință. Numai acolo vor înțelege marea iubire a Domnului lor. 

22 În această a treia eră, v-am adus confirmarea reîncarnării sufletului. Omenirea a avut întotdeauna o 

cunoaștere intuitivă a acestui lucru, iar sufletul a dezvăluit acest secret cărnii, dar carnea, întotdeauna 

necredincioasă și slabă, s-a îndoit de el. 

Ființe din lumea de dincolo au venit pentru a transmite oamenilor această revelație, dar au găsit 

credință doar la unii, iar aceștia s-au opus în convingerile lor și au fost respinși de cei ignoranți și 

necredincioși. Dar astăzi, mai mult ca niciodată, presimțirea, certitudinea acestor manifestări trăiește în 

omenire, chiar dacă nu toți îndrăznesc să o mărturisească de teama lumii. 

Dar am venit în acest timp pentru a vă aduce confirmarea acestui lucru și pentru a vă spune: în 

reîncarnarea sufletului, legea mea perfectă a iubirii este dezvăluită. Dar eu vă spun cu adevărat: Cât de 

puțini sunt cei care au devenit oameni doar o singură dată pe pământ și câte ocazii am acordat sufletelor 

prin diferite trupuri din lume pentru a compensa răul pe care sufletele l-au făcut. Dar corpul vostru este un 

văl gros care vă împiedică să descoperiți miezul acestor învățături. 

23 Foarte puțin este ceea ce ți-am permis să știi despre cine ai fost de-a lungul veacurilor, pentru că nu 

vreau să pătrunzi în sanctuar, în intimitatea înaltelor Mele sfaturi, în carne și oase, înainte de a fi ajuns la 

adevărata maturitate sufletească. Nu vreau să transformați învățăturile vieții spirituale în noi științe care vă 

vor duce doar la curiozitate, la nedumerire și la pierdere de timp. Nu vreau să faceți nici măcar un pas pe 

calea spirituală care să vă fie inutil. Vreau ca toate acestea să vă fie de folos, să auziți și să vi se dezvăluie 

doar ceea ce vă ajută în dezvoltarea voastră spirituală. Dar tot ceea ce vă servește doar pentru satisfacția 

umană nu veți experimenta. Va exista întotdeauna un văl peste el, deoarece reprezintă sacrul, partea intimă 

a moștenirii voastre spirituale. 

24 Odată ce această umanitate va face pași fermi în spiritualizare, în împlinirea legilor mele, ea va 

descoperi mari învățături ale Duhului Sfânt încă din viața sa umană și atunci va avea o viziune clară asupra 

trecutului, prezentului și viitorului - limitată doar în măsura în care este voința mea. 

De aceea, discipoli, intrați pe adevărata cale a spiritualizării pe care vă arată învățătura mea, pentru ca 

voi să fiți profeții buni care anunță pericolul pentru mase și le salvează de la eșec. 

Te voi ajuta în misiunea ta, arătându-ți, la momentul potrivit, o parte din viețile trecute ale acestor 

necredincioși. Dar acest lucru nu va fi făcut pentru a-i condamna, ci pentru a-i instrui în revelațiile Mele. 

25 Astfel, ei vor trezi oamenii în dezvoltarea lor și vor înțelege că o viață umană nu este suficientă 

pentru a cunoaște lecția mea eternă. 
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26 Dacă veți lupta în această bătălie cu toată dăruirea voastră, veți obține multe. Dar cine dintre voi 

are certitudinea că se va întoarce în această lume sau că nu se va mai întoarce niciodată? Cine ar putea 

spune: "Tot ceea ce am făcut în viață a fost ceea ce Tatăl a vrut pentru destinul meu. Acum pot să mă mut 

în alte lumi și să continui să mă apropii de Dumnezeu pe scara infinită a evoluției." 

Cu adevărat vă spun că, pentru a înțelege aceste lecții, cunoștințele pe care le aveți sunt prea mici. Dar 

toți cei care își îndeplinesc sarcina vor fi făcut un pas spre Mine pe calea spirituală și vor merge din lecție 

în lecție, din lume în lume, din viață în viață, spre eternitate. Dacă nu ar fi așa, credeți că ați fi capabili să 

locuiți pe planurile superioare ale vieții și că conștiința v-ar permite să faceți acest lucru, ceea ce este 

propria Mea dreptate? 

27 Fiți devotați, lucrați și permiteți ca voința mea divină să se împlinească în voi. Mulți dintre voi vor 

vedea încă în trupul pământesc împlinirea profețiilor mele, transformarea acestei umanități, răscumpărarea 

tuturor în legea mea. Dar, înainte de asta, va trebui să fiți martori la mari bătălii, la mari războaie, așa cum 

nu sunt cunoscute încă oamenilor, așa cum istoria nu a înregistrat încă. 

Dar dacă voi, care aveți deja cunoștință de ceea ce se va întâmpla, de evenimentele care se apropie, 

trebuie să vă purificați - ce se va întâmpla cu cei care nu s-au trezit în fața învățăturilor Duhului Sfânt, care 

au profanat Legea mea, care și-au uitat sarcina, care trăiesc în tradițiile lor și s-au împovărat cu lanțurile 

ignoranței? 

28 Consternarea, suferința și pocăința vor fi ca un creuzet pentru marile legiuni de suflete care se vor 

alinia în fața propriului lor judecător. Dar, cu adevărat vă spun, îi voi ajuta și pe ei, iar când se vor trezi din 

somnul lor adânc, vor vedea chipul Meu radiant, indicând iertarea Mea, și nu vor aștepta decât ca Eu să îi 

trimit pe calea pe care au profanat-o și disprețuit-o anterior, pentru a-și repara greșelile și a se dovedi 

demni de iubirea Mea. Iar Eu, ca un Tată iubitor, le voi acorda acest lucru. 

29 De aceea, vă spun în învățătura Mea că nu trebuie să-i judecați pe cei pe care îi vedeți astăzi pătați 

de sânge omenesc și de toate fărădelegile. Pentru că în existența voastră veșnică există infracțiuni mai mari 

decât cea de a vărsa sânge uman. Dar nu cereți să știți totul pentru moment. V-am arătat deja că numai eu 

sunt singurul care poate judeca drept în sfaturile mele înalte. 

30 Acum ar trebui doar să iubiți și să iertați, iar dacă vă permit să studiați și să evaluați evenimentele 

care se întâmplă în jurul vostru, este pentru că nu vreau să fiți indiferenți, orbi și nepăsători față de durerea 

semenilor voștri. V-am făcut sensibili la învățătura Mea pentru ca, atunci când va veni timpul, să puteți 

oferi instruire, înțelegere, iubire, iertare și mângâiere tuturor semenilor voștri. Pentru aceasta vă fac far, 

stea strălucitoare și prieten credincios, pentru ca voi să vă comportați în consecință în casele voastre, în 

instituții și printre popoare. 

31 Nu mai vreau să vă considerați străini. Vreau ca fraternitatea universală să înflorească printre voi și 

să înceapă să dea roade în mijlocul vostru. 

32 Este bine să vă păstrați legile voastre umane, dar puneți Doctrina mea și spiritualitatea voastră mai 

presus de ele. Supuneți-vă legilor Mele și, în adevăr, vă spun că vă voi scăpa de cele mai grave conflicte 

care se ivesc pentru voi din cauza legilor umane. Dar luptați împotriva nedreptății, luptați împotriva 

corupției - nu cu arme ucigașe, nici cu ură, ci cu sămânța mea de iubire. 

Nu veți fi singuri în această luptă, v-am spus deja că există popoare în rândul umanității unde oamenii 

pornesc deja la drum, eliberându-se de materialismul lor, devenind puternici în loviturile lor de destin - cu 

scopul de a se uni cu Mine. Cine sunt aceste suflete? Deocamdată nu este necesar să le cunoașteți. 

33 Înălțați-vă sufletul, iubiți-vă unii pe alții, uniți-vă în lumea de dincolo cu acest ideal de fraternitate 

universală. Vă voi chema pe Muntele Spiritual, și acolo voi fi cu unii și cu alții - cu toți cei care tânjesc 

după pace, după mântuire, pentru a le da putere și credință în revelațiile mele, pentru ca ei să-și poată 

continua călătoria astfel înzestrați. 

Sufletele vor continua să apară - unele ca niște flori sălbatice, altele ca niște spini în deșert. Dar unii, ca 

și ceilalți, vor fi uniți de un singur ideal, iar în lumea de dincolo, florile iubirii voastre se vor uni pentru a 

ajunge la Mine ca o ofrandă de iubire. 

34 În acest fel vă instruiesc, o, discipoli, în ultimul an al acestor manifestări. Căci, în adevăr vă spun 

că, atunci când această perioadă se va încheia, spiritualitatea voastră va fi supusă unor încercări foarte 

mari. Câți dintre voi vor deveni victime ale fanatismului și ale idolatriei? Câți dintre voi vor fi doar pe 
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calea secretului și câți alții, pentru a se distinge între oameni, vor dori să adauge la lucrarea Mea ceva ce 

nu-i aparține? 

Vegheați și rugați-vă, o, popor! Dar nu uitați că, cu cât practica voastră religioasă este mai pură și mai 

simplă și cu cât este mai inspirată de legile Mele, cu atât mai mare va fi perfecțiunea pe care o va atinge 

sufletul vostru. Aveți mai puține ceremonii și ritualuri și o mai mare spiritualitate, mai multă milă și iubire 

față de aproapele vostru, atunci Mă veți iubi. 

35 Se apropie o vreme de idolatrie și fanatism la toate popoarele pământului. Riturile și ceremoniile 

vor atinge cea mai mare intensitate și vor fi duse la extrem. Clerul și preoții diferitelor religii și secte își 

vor aduce adepții la punctul de exaltare. Îngădui acest lucru, pentru că va fi ca o furtună în rândul 

umanității, iar în acest haos sufletele se vor simți ca niște naufragiați. Nimeni nu va simți că se află într-un 

port sigur sau într-o barcă de salvare. 

36 Va veni o vreme când confuzia va domni printre toate sufletele și nu vor găsi nici un refugiu de 

pace în nici un loc. Atunci oamenii vor căuta cele mai ilustre capete, miniștrii care se disting prin 

inteligența lor mai mare, cei pe care omenirea îi consideră sacri. Dar uimirea lor va fi foarte mare când vor 

realiza că și aceștia sunt naufragiați, fără busolă, fără pace și fără lumină. 

Atunci vor veni întunericul. Dar în mijlocul acestui haos, sufletele se vor ridica în căutarea mântuirii 

lor și, dincolo de norii întunecați ai furtunii, vor vedea lumina ca o nouă viață, ca un nou răsărit, iar această 

lumină va fi cea a Duhului Sfânt, va fi farul care luminează întregul univers, așteaptă întoarcerea copiilor 

și luminează oceanele învolburate. 

37 După această perioadă de încercări, omenirea va dobândi libertatea de spirit. Piciorul omului va 

călca în picioare idolii lui de odinioară, dezamăgiți vor distruge locurile lor de adunare, de deșertăciune, de 

fast și de falsă splendoare. Scriitorii de lucrări savante își vor arunca în foc propriile lucrări. 

38 În acel timp, cei mai needucați și cei mai neînsemnați dintre voi vor fi ascultați cu atenție. Câți 

dintre cei care acum ascultă învățătura mea printre acești oameni simpli și mizerabili și se simt 

neînsemnați pentru că ei cred că le lipsește elocvența și spiritualitatea, se vor trezi mai târziu înconjurați de 

mulțimi de oameni, iar printre ei se vor afla unii dintre cei pe care îi credeau nebuni când m-au auzit prin 

intermediul purtătorului de cuvânt. Câți dintre cei care se îndoiesc astăzi de mesajul Meu vor plânge mai 

târziu ca Petru când vor vedea împlinirea Cuvântului Meu la fiecare pas. 

39 Până atunci, continuați să vă pregătiți, să vă întăriți sufletul în învățătura mea, care nu a rătăcit pe 

nimeni, pentru că nu cere decât eliberarea voastră, mântuirea prin spiritualizare. Dar ce este 

spiritualizarea? Este calea trasată de Mine de la începutul timpului și pe ea toate sufletele purificate vor 

ajunge în sânul lui Dumnezeu. Pe ea se află Legea divină, care este originea tuturor virtuților. Există o 

carte deschisă, Cartea Vieții, care conține toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Pe această cale v-am invitat 

încă o dată. 

40 Din vârful muntelui vă vorbesc pentru a treia oară și vă spun: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 

Nu vă mai despărțiți de Mine. 

41 Nu uitați: Când trupul Meu a fost luat de pe cruce și apoi îngropat, ucenicii, care erau consternați și 

nu puteau înțelege ce se întâmplase, au crezut că odată cu moartea Maestrului totul s-a terminat. Era 

necesar ca ochii lor să Mă vadă din nou și urechile lor să Mă audă din nou, astfel încât credința lor să se 

aprindă și cunoașterea cuvintelor Mele să se întărească. 

42 Acum pot să vă spun că printre acei discipoli a fost unul care nu s-a îndoit niciodată de Mine, care 

nu a ezitat niciodată în fața încercărilor și care nu M-a abandonat nicio clipă. Era Ioan, ucenicul 

credincios, curajos, înflăcărat și foarte iubitor. De dragul acestei iubiri, i-am încredințat-o pe Maria atunci 

când au stat la picioarele crucii, pentru ca el să continue să găsească iubire în acea inimă fără cusur și 

pentru ca alături de ea să se întărească și mai mult pentru lupta care îl aștepta. În timp ce frații săi, ceilalți 

ucenici, au căzut unul câte unul sub lovitura de grație a călăului, pecetluind astfel cu sângele și viața lor tot 

adevărul pe care îl propovăduiseră și numele Învățătorului lor, Ioan a învins moartea și a scăpat de 

martiriu. Fiind alungat în pustietate, persecutorii lui nu s-au gândit că acolo, pe insula unde îl alungaseră, 

se va coborî pentru acel om din ceruri marea revelație a veacurilor pe care le trăiți treptat - profeția care 

vorbește oamenilor despre tot ceea ce se va întâmpla și se va împlini. 
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43 După ce Ioan a dăruit multă dragoste fraților săi și și-a dedicat viața slujirii lor în numele 

Maestrului său, a trebuit să trăiască separat de ei, singur; dar întotdeauna se ruga pentru omenire, 

întotdeauna se gândea la cei pentru care Isus își vărsase sângele. 

44 Rugăciunea, tăcerea, introspecția, sinceritatea existenței sale și bunătatea gândurilor sale au realizat 

miracolul ca acea persoană, acel suflet, să dezvolte într-un timp scurt ceea ce altor suflete le trebuie milenii 

pentru a realiza. 

45 Da, ucenici, Ioan este un exemplu a ceea ce va atinge sufletul omului în vremurile ce vor veni. 

Răpirea lui Ioan, prin care a vorbit, a văzut și a auzit, a fost revelația a ceea ce veți experimenta în acel 

timp. Viziunile spirituale, reprezentate în alegorii, erau văzute prin darul de clarvăzător, adică prin vederea 

spirituală. 

46 Vocea divină și vocea lumii spiritelor care i-au ajuns la creier și i-au atins inima au fost semnele 

preliminare ale manifestării pe care ați avut-o în acest timp prin purtătorii de voce și purtătorii de daruri. În 

sfârșit, Ioan, scriind sub conducerea unui înger tot ceea ce a văzut și a auzit, a dezvăluit omenirii dialogul 

de la spirit la spirit care va avea loc atunci când oamenii se vor fi eliberat în viața lor de impurități și de 

materialism. 

47 Când își vor îndrepta oamenii atenția spre ceea ce ucenicul meu iubit a lăsat în scris? Ciudat este 

modul în care este consemnată revelația sa, misterios este înțelesul său, profunde până la nemărginire sunt 

cuvintele sale. Cine ar putea să le înțeleagă? Oamenii care încep să fie interesați de Apocalipsa lui Ioan se 

adâncesc în ea, o interpretează, o observă și o studiază. Unii se apropie un pic mai mult de adevăr, alții 

cred că au descoperit sensul Revelației și îl proclamă întregii lumi; alții sunt confuzi sau prea obosiți 

pentru a cerceta mai departe și, în cele din urmă, neagă orice semnificație divină a mesajului. 

48 Discipoli ai "Epocii a treia", vă spun acum că, dacă aveți cu adevărat dorința de a intra în acest 

sanctuar și de a cunoaște adevăratul sens al acestor revelații, trebuie să vă familiarizați cu rugăciunea de la 

spirit la spirit - chiar rugăciunea pe care Ioan a practicat-o în exilul său. Trebuie să înțelegeți mai întâi că 

revelația divină, deși este reprezentată prin figuri și imagini pământești, se referă în întregime la sufletul 

omului, la dezvoltarea sa, la luptele sale, la ispitele și căderile sale, la profanările și neascultările sale. Este 

vorba de dreptatea mea, de înțelepciunea mea, de împărăția mea, de demonstrațiile mele de iubire și de 

comunicarea mea cu oamenii, de trezirea lor, de reînnoirea lor și, în cele din urmă, de spiritualizarea lor. 

49 Acolo v-am dezvăluit călătoria spirituală a umanității, împărțită în perioade de timp, pentru ca voi 

să înțelegeți mai bine dezvoltarea sufletului. 

50 Așadar, discipoli, din moment ce Apocalipsa se referă la viața voastră spirituală, este potrivit să o 

studiați și să o contemplați dintr-un punct de vedere spiritual; pentru că dacă o interpretați doar în termeni 

de evenimente pământești, veți cădea, ca mulți alții, în confuzie. 

51 Este adevărat că multe evenimente pământești au legătură cu împlinirea acelei revelații și vor avea 

această legătură și în viitor. Dar să știți că evenimentele și semnele conținute în ele sunt de asemenea 

figuri, imagini și exemple pentru a vă ajuta să înțelegeți adevărul Meu și să vă împliniți destinul de a vă 

înălța spre Mine pe calea purității sufletului, despre care v-a lăsat un exemplu strălucitor ucenicul Meu 

Ioan, care a precedat omenirea timp de milenii în dialogul de la spirit la spirit cu Domnul său. 

Pacea mea fie cu voi! 
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