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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 
"Acesta este timpul prezis în care trebuia să vorbesc omenirii și vreau ca tu să compilezi volume de 

cărți în împlinirea profețiilor Mele cu acest cuvânt pe care ți l-am dat, ....". (6, 52) 

Timpul anunțat se referă la timpul prezent, numit și timpul al treilea, ca epocă succesoare a primului 

timp (Moise și profeții) și a celui de-al doilea timp (Iisus și apostolii săi). 

Cel de-al Treilea Timp a fost pregătit de Spiritul lui Ilie și de discipolul său Roque Rojas în 1866 în 

Mexic, astfel încât, din 1884 până la sfârșitul anului 1950, pe o perioadă de 66 de ani, Spiritul Divin să 

poată comunica cu umanitatea: Duminică de duminică, oamenii de rând se întâlneau în locuri de întâlnire 

simple pentru a asculta mesajul divin timp de aproximativ două ore. Ca purtători de cuvânt (porta vozes), 

Dumnezeu s-a folosit de numeroși purtători de voce (profeții de astăzi) care, într-o stare de spirit înălțat, au 

făcut auzită raza cuvântului divin. 

Aceste revelații, mesaje sau învățături divine au fost co-semnate și înregistrate în ultimul deceniu 

înainte de 1950. După 1950, 366 de învățături au fost selectate din acest număr uriaș de protocoale și 

publicate în lucrarea în 12 volume Libro de la Vida Verdadera (Cartea Vieții Adevărate). 

După 1975, Walter Maier, care a participat la întâlnirile de duminică din 1943 până în 1950, și 

Traugott Göltenboth au tradus în germană volumele I-V și le-au publicat la Reichl Verlag. După moartea 

lui Walter Maier în 2001, volumul VI a fost completat de Traugott Göltenboth și publicat în 2004. 

      Volumele VII-XI au fost traduse ulterior și de Traugott Göltenboth și publicate în 2014-2015 la 

Buchdienst zum Leben. Volumul XII este așteptat să fie disponibil în 2016. 

Astfel, în perioadele de cel mai mare progres științific și tehnic, dar și de cele mai mari războaie și 

aberații ideologice, Spiritul divin nu a lăsat umanitatea singură. 

În iubirea și înțelepciunea Sa infinită, Dumnezeu, prin Revelațiile mexicane, ne-a arătat o cale de ieșire 

din aberațiile ideologice, a oferit mângâiere și balsam vindecător sufletelor noastre înfometate și a oferit 

instrucțiuni foarte practice pentru a ne orienta viața în conformitate cu voința divină. 

Fie ca următoarele cuvinte să se adeverească cât mai curând: 

Slavă lui Dumnezeu în ceruri și pace pe pământ 

și o plăcere pentru oameni. 
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Introducere 
Următoarele extrase pot oferi cititorului o primă imagine a acestui volum. Numerele din paranteze se 

referă la instrucțiuni și la numerotarea versetelor. 

Binele este adevărul și iubirea 

Recunoașteți că Cuvântul meu nu este, și nici nu poate fi, o nouă religie. Această lucrare este calea 

luminoasă în care toate ideologiile, credințele și religiile se vor uni spiritual pentru a intra pe porțile 

Tărâmului Făgăduinței. (310, 39) 

Cunoașteți-Mă, voi toți, pentru ca nimeni să nu Mă nege ─ cunoașteți-Mă astfel încât conceptul vostru 

de Dumnezeu să se bazeze pe adevăr și să știți că acolo unde se arată binele, acolo sunt Eu. 

Bunătatea nu se amestecă cu nimic. Bunătatea este adevăr, este iubire, este milă, este înțelegere. 

Bunătatea este clar recognoscibilă și inconfundabilă. Recunoașteți-o pentru a nu greși. Fiecare 

persoană poate merge pe o cale diferită, dar dacă se întâlnesc toate într-un singur punct, care este cel bun, 

se vor recunoaște și se vor uni în cele din urmă. Nu și dacă ei se înșală în mod constant, dând aparența 

răului în bine și mascând răul în bine, așa cum se întâmplă cu oamenii acestui veac. (329, 4547) 

Calea de întoarcere spre casa noastră spirituală 

Fiecare lume, fiecare plan de existență a fost creat pentru ca sufletul să se dezvolte în el și să facă un 

pas spre Creatorul său și astfel, avansând tot mai mult pe calea perfecțiunii, să aibă posibilitatea de a 

ajunge la scopul călătoriei sale, la culmea perfecțiunii spirituale, care este tocmai locuirea în împărăția lui 

Dumnezeu, fără pată, pură și bine conturată. 

Cui i se pare imposibil, la urma urmei, să locuiască "în sânul lui Dumnezeu"? Ah, voi, mizerabili 

oameni de intelect, care nu știți cu adevărat să gândiți! Ați uitat deja că ați venit la existență din pântecele 

meu, adică că ați existat în el înainte? Nu este nimic ciudat în faptul că tot ceea ce a izvorât din sursa vieții 

se întoarce la ea la timpul său. Fiecare suflet, atunci când a ieșit din Mine în viață, era virginal de pur; 

totuși, ulterior, mulți s-au pătat în calea lor. Cu toate acestea, deoarece totul a fost prevăzut de Mine într-un 

mod înțelept, iubitor și drept, am început imediat să le ofer toate mijloacele necesare pentru salvarea și 

reînnoirea lor de-a lungul drumului prin care copiii Mei trebuiau să treacă. 

Chiar dacă această virginitate a sufletului a fost încălcată de multe ființe, va veni ziua în care se vor 

purifica de toate fărădelegile lor și astfel își vor recăpăta puritatea inițială. Purificarea va fi foarte meritorie 

în ochii mei, pentru că sufletul o va fi obținut prin încercări mari și continue ale credinței, iubirii, 

credincioșiei și răbdării sale. (313, 21-23) 

Vreau ca la sfârșitul luptei, când toți copiii mei vor fi uniți pentru totdeauna în Casa Spirituală, să se 

împărtășească din fericirea mea infinită de Creator, ca recunoaștere a faptului că fiecare dintre voi a 

participat la opera divină într-un mod constructiv sau reparator. 

Numai ca ființe spirituale veți descoperi că nimic din tot ceea ce am creat de la început nu s-a pierdut, 

că totul în Mine este înviat, totul revine la viață și se reînnoiește. 

Astfel, atunci când atât de multe ființe au fost pierdute pentru o lungă perioadă de timp, atunci când 

mulți, în loc de lucrări de viață, au făcut lucrări distructive, ei vor descoperi că perioada în care s-au rătăcit 

a fost doar temporară și că lucrările lor, oricât de rele ar fi fost, își vor găsi reparația în Viața Veșnică și 

vor fi transformați în colaboratori ai lucrării mele neîncetat creatoare. 

Ce sunt câteva secole de păcat și întuneric, așa cum a avut omenirea pe pământ, când le compari cu 

eternitatea, cu un timp de evoluție și pace fără sfârșit? Te-ai îndepărtat de Mine din cauza voinței tale 

libere și, împins de conștiință, te vei întoarce la Mine. (317, 17-20) 

Ființe spirituale de lumină ne stau alături 

Voi nu mergeți singuri, căci încurajarea și lumina mea sunt cu fiecare dintre voi. Dar, în cazul în care 

acest lucru ți se pare puțin, am așezat alături de fiecare creatură umană o ființă spirituală de lumină care să 

vegheze asupra pașilor tăi, să te facă să sesizezi vreun pericol, să-ți servească drept tovarăș în singurătatea 

ta și drept baston în călătoria vieții. Ei sunt acele entități pe care le numiți îngeri păzitori sau protectori. 
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Nu dați niciodată dovadă de ingratitudine față de ei și nu fiți surzi la îndemnurile lor, pentru că puterile 

voastre nu vor fi suficiente pentru a trece toate încercările vieții. Aveți nevoie de cei care sunt mai avansați 

decât voi și care știu ceva despre viitorul vostru, pentru că eu le-am dezvăluit acest lucru. 

Lupta acestor ființe este foarte dificilă atâta timp cât nu ajungeți la spiritualizare, pentru că voi 

contribuiți foarte puțin din partea voastră pentru a le sprijini în misiunea lor dificilă. 

Când spiritualitatea voastră vă va permite să simțiți și să percepeți prezența fraților și surorilor voastre 

care lucrează în mod invizibil, fără să se afișeze, pentru bunăstarea și progresul vostru, atunci veți regreta 

că i-ați forțat să sufere atât de mult de dragul păcatelor voastre. Dar atunci când această intuiție apare în 

tine, este doar pentru că a devenit deja lumină în mintea ta. Atunci se vor trezi compasiunea, recunoștința 

și înțelegerea față de ei. 

Ce mare fericire va fi în protectorii tăi când vor vedea că efortul lor este susținut de tine și că inspirația 

lor este în armonie cu înălțarea ta! 

Aveți atât de mulți frați și surori și atât de mulți prieteni în "Valea Spirituală" pe care nu-i cunoașteți. 

Mâine, când cunoașterea vieții spirituale se va fi răspândit pe tot globul, omenirea își va da seama de 

importanța acestor ființe de lângă tine, iar oamenii vor binecuvânta Providența mea. (334, 70-76) 

Lupta dintre lumină și întuneric 

Dincolo de viața ta umană există o lume a spiritelor, frații și surorile tale, ființe invizibile pentru om, 

care se luptă între ele pentru a te cuceri. 

Această luptă se datorează diferenței de dezvoltare dintre unii și alții. În timp ce ființele de lumină, 

purtate de idealul iubirii, al armoniei, al păcii și al desăvârșirii, împroașcă de lumină calea umanității, îi 

inspiră mereu binele și îi dezvăluie tot ceea ce este spre binele omenirii, ființele care se agață încă de 

materialismul pământului semănau, care nu au reușit să se desprindă de egoismul lor și de dragostea lor 

pentru lume sau care alimentează la nesfârșit dependențele și înclinațiile umane, semănând confuzie pe 

calea umanității, întunecând intelectul, orbind inimile, înrobind voința pentru a se folosi de ființele umane 

și a le transforma în instrumente ale planurilor lor sau pentru a le folosi ca și cum ar fi propriile lor corpuri. 

În timp ce Lumea Spirituală a Luminii caută să cucerească sufletul omului pentru a-i deschide o breșă 

spre eternitate; În timp ce aceste gazde binecuvântate muncesc neîncetat, crescând în iubire, devenind 

infirmiere la căpătâiul durerii, sfătuitori alături de omul care poartă povara unei mari responsabilități, 

sfătuitori ai tinerilor, protectori ai copiilor, însoțitori ai celor care uită și trăiesc singuri, legiunile de ființe 

fără lumina înțelepciunii spirituale și fără sentimentul înălțător al iubirii lucrează, de asemenea, neîncetat 

printre oameni. Dar scopul lor nu este de a vă ușura drumul spre Împărăția Spirituală ─ nu; intenția acestor 

ființe este complet opusă, aspirația lor este de a domina lumea, de a continua să fie stăpânii ei, de a se 

perpetua pe pământ, de a domina oamenii și de a-i face sclavi și instrumente ale voinței lor ─ într-un 

cuvânt, de a nu lăsa pe nimeni să le ia ceea ce au considerat întotdeauna că este al lor: lumea. 

Așadar, discipoli: există o bătălie crâncenă între o ființă și alta ─ o bătălie pe care ochii voștri fizici nu 

o văd, dar ale cărei reflexe sunt resimțite zi de zi în lumea voastră. 

Pentru ca omul să se poată apăra și să se elibereze de influențele rele, are nevoie de cunoașterea 

adevărului care îl înconjoară, trebuie să învețe să se roage cu duhul și trebuie să știe și cu ce capacități este 

înzestrată ființa sa pentru a le putea folosi ca arme în această mare bătălie a binelui împotriva răului, a 

luminii împotriva întunericului, a spiritualizării împotriva materialismului. 

Tocmai lumea spirituală a luminii este cea care lucrează, luptă și pregătește totul pentru ca într-o zi 

lumea să pornească pe calea spiritualizării. 

Gândiți-vă la toate acestea și vă veți putea imagina ferocitatea acestei lupte a fraților și surorilor 

voastre spirituale care se luptă pentru mântuirea oamenilor ─ o luptă care este pentru ei un potir cu care le 

dați continuu să bea bila ingratitudinii, întrucât vă limitați să primiți de la ei tot binele pe care vi-l acordă, 

dar fără să vă plasați vreodată alături de ei pentru a-i ajuta în lupta lor. 

Sunt doar câțiva care știu cum să li se alăture, doar câțiva care sunt receptivi la inspirațiile lor și le 

urmează sfaturile. Dar cât de puternici trec prin viață, cât de protejați se simt, ce delicii și ce inspirații le 

inspiră spiritul! 

Majoritatea oamenilor sunt împărțiți între cele două influențe, fără să aleagă una, fără să se angajeze 

complet în materialism, dar și fără să facă un efort pentru a se elibera de el și pentru a-și spiritualiza viața, 
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adică pentru a o înălța prin bunătate, cunoaștere și putere spirituală. Aceștia sunt încă în război total cu ei 

înșiși. 

Cei care s-au predat complet materialismului, fără să le mai pese de vocea conștiinței și care nu mai țin 

cont de nimic în ceea ce privește sufletul lor, nu mai luptă, au fost înfrânți în luptă. Ei cred că au câștigat, 

cred că sunt liberi și nu realizează că sunt prizonieri și că va fi necesar ca legiunile de lumină să coboare în 

întuneric pentru a-i elibera. 

Acest mesaj de lumină îl trimit tuturor popoarelor de pe pământ pentru ca oamenii să se trezească, 

pentru ca ei să conștientizeze cine este inamicul cu care trebuie să lupte până când îl vor învinge și ce arme 

poartă fără să știe. (321, 5363) 

Viziunea lui Dumnezeu pentru viitorul nostru 

Mă aștept la spiritualizare din partea lumii. La Mine, numele prin care se distinge fiecare biserică sau 

sectă nu au nici un fel de semnificație, nici splendoarea mai mare sau mai mică a riturilor și a formelor 

exterioare de cult. Aceasta ajunge doar la simțurile umane, dar nu și la spiritul meu. 

     Aștept de la oameni spiritualizarea, pentru că aceasta înseamnă înălțarea vieții, idealul perfecțiunii, 

iubirea binelui, întoarcerea la adevăr, exercitarea activității de iubire, armonia cu sine însuși, care este 

armonie cu ceilalți și deci cu Dumnezeu. (326, 21-22) 

     Din oamenii de astăzi, lipsiți de spiritualitate și de iubire, voi face să apară generațiile atât de des 

profețite de Cuvântul Meu. Dar mai întâi voi lucra asupra acestor popoare care astăzi se judecă greșit, se 

războiesc și se distrug reciproc. 

Atunci, când execuția judecății mele va fi trecut peste toți și buruienile vor fi dezrădăcinate din 

rădăcini, va începe să apară o nouă umanitate care nu va mai purta în "sângele" său semințele discordiei, 

ale urii sau ale invidiei, pentru că "sângele" părinților săi s-a purificat în creuzetul durerii și al pocăinței. 

Îi voi primi și le voi spune: "Cereți, cereți și vi se va da", așa cum v-am spus și vouă în Era a doua. Dar 

astăzi adaug: să știi cum să întrebi. (333, 54) 

Imaginați-vă progresul unei umanități a cărei moralitate izvorăște din spiritualitate; imaginați-vă o 

umanitate fără limite și fără frontiere naționale, împărțind în mod fratern toate mijloacele de viață pe care 

pământul le oferă copiilor săi. Încercați să vă imaginați cum ar fi știința umană dacă ar avea ca ideal 

iubirea reciprocă, dacă omul ar primi cunoașterea pe care o caută prin rugăciune. Gândiți-vă cât de plăcut 

va fi pentru Mine să primesc închinarea de iubire, credință, ascultare și smerenie din partea oamenilor prin 

viața lor, fără ca ei să fie nevoiți să recurgă la rituri și forme exterioare de închinare. 

Doar aceasta va fi viața pentru oameni, căci în ea vor respira pace, se vor bucura de libertate și se vor 

hrăni doar cu ceea ce conține adevărul. (315, 57-58) 

Când vocea mea se va face auzită spiritual în umanitate, oamenii vor simți că vibrează ceva ce a fost 

întotdeauna în ei, chiar dacă nu s-a putut exprima în libertate. Va fi spiritul care ─ încurajat de vocea 

Domnului său ─ se va ridica și va răspunde la chemarea mea. 

Atunci va începe o nouă eră pe pământ, pentru că nu veți mai privi viața de jos, ci o veți privi, o veți 

recunoaște și vă veți bucura de ea de la înălțimea înălțimii voastre spirituale. (321, 38-39)  
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Instrucție 310  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Veniți la Mine, oameni rătăciți și rătăciți. Căutați mai întâi împărăția mea și, odată ce ați intrat în 

ea, beți din izvorul inepuizabil al înțelepciunii mele. Dar nu uitați că împărăția mea nu este din această 

lume și că nu puteți intra în ea decât urmând legile mele de iubire. 

2 Discipolii: Anul 1950 va aduce evenimente decisive pentru toți oamenii. De aceea, 

responsabilitatea voastră este atât de mare atunci când ascultați învățătura mea. 

3 Omenirea este bolnavă, este oarbă și se îndreaptă spre ruină. Tatăl îi va salva prin mijlocirea ta. 

Adevărat vă spun că nimeni nu va fi pierdut. 

4 Din moment ce îmi iubesc toți copiii în mod egal ─ de ce există mizerie în lume? Aceasta este 

întrebarea pe care și-o pun oamenii. Dar cunoașteți motivul pentru ceea ce se întâmplă. 

5 Nu este prima dată când sufletul tău trăiește în această lume. Cu mult timp în urmă, i-am permis să 

se reîncarneze în diferite corpuri pământești pentru a-și putea repara greșelile și a deveni demn de Legea 

mea. Am așezat sufletele pe pământ încă de la începutul creației lor, pentru ca, prin meritele lor, să 

dobândească capacitatea de a intra în Împărăția mea. 

6 Sufletul omului a fost creatura privilegiată a creației. L-am înzestrat cu libertate de voință ca 

dovadă a iubirii mele. 

7 Toate celelalte ființe sunt supuse voinței mele. Dar dacă oamenii, în exercitarea libertății lor de 

voință, s-au abătut doar de la calea iubirii mele, ei vor trebui să își atingă mântuirea pe această cale creată 

de libertatea lor de voință. A sosit vremea recoltei pentru toate sufletele și de aceea vedeți confuzie printre 

oameni. Dar vă spun cu adevărat, în acest haos, fiecare își va culege propria sămânță. 

Dar ce se va întâmpla cu acei copii ai mei care au încălcat continuu legea mea? Cu adevărat, toți cei 

care dorm și nu vor să studieze și să ia aminte la instrucțiunile mele vor fi cuprinși de încercări ca un vârtej 

de vânt care îi va doborî. Dar pentru toți cei care au urmat instrucțiunile mele, aceasta va fi ca o încurajare 

pentru îndeplinirea datoriei, ca o frumoasă răsplată pe care Dumnezeu le-o dă. 

8 Tatăl are o activitate inepuizabilă, lucrează veșnic pentru toți copiii Săi și, având în vedere acest 

exemplu, și voi ar trebui să fiți neobosiți în împlinirea lucrării voastre, pentru ca în acest fel să deveniți 

una cu Domnul vostru. Înțelegeți că munca voastră este o adevărată binecuvântare pentru voi, pentru că ea 

constă în a vă apropia tot mai mult de Dumnezeul vostru. Acesta este secretul perfecționării vieții tale. 

9 Omul a evoluat, iar în evoluția sa a obținut multe fructe pentru a servi umanității. Dar în zilele 

noastre, în aroganța sa, s-a crezut superior Creatorului său. 

10 Mă întrebați dacă îi pot ajuta pe copiii mei să iasă din aberația lor. Iar eu vă spun: Da, oameni buni. 

Oportunitatea pe care i-am oferit-o sufletului în reîncarnările sale în viața umană este o dovadă a iubirii 

Mele. Pentru că Împărăția mea poate fi obținută doar prin faptele bune de iubire și milă pe care copiii mei 

le fac urmând directivele conștiinței lor și folosindu-se pe deplin de libertatea voinței lor. 

11 Chiar dacă vă simțiți nesemnificativi și slabi, trebuie să vă ajutați semenii prin puterea infinită pe 

care v-am încredințat-o prin porunca aceasta. Rugăciunea pură și puternică pe care v-am învățat-o este cea 

care va uni întreaga omenire în obstacolul iubirii mele. 

12 Rugați-vă, discipoli, trimiteți gândurile voastre ca un mesaj de pace către cei care în prezent vă 

transformă viața prin inteligența lor, pentru ca roadele pe care le obțin să fie ca un balsam pentru 

suferințele umanității. 

13 De ce vă numește Domnul "poporul ales"? Pentru că încă din prima eră ți-am încredințat o misiune 

dificilă printre semenii tăi. Totuși, nu te-am înzestrat cu daruri mai mari decât ei, nici nu te-am așezat 

deasupra celorlalte popoare, ci te-am făcut un fiu credincios, mesagerul mesajului meu de lumină și de 

iubire pentru toate popoarele de pe pământ care sunt încă în eroare. 

14 Ție ți-am acordat harul de a auzi Cuvântul Meu prin intermediul unui purtător de cuvânt ─ un 

mesaj pe care, când va veni timpul, îl vei duce la inima oamenilor. 

15 Discipoli, folosiți timpul, uitați-vă la oamenii care sunt scufundați în materialismul lor și care se 

agață de vocile false ale lumii. Suferința va fi în ei, și numai așa se vor trezi în ceea ce privește conștiința 

lor. Suferința ─ chiar dacă nu o înțelegi, atâta timp cât o trăiești ─ este o binecuvântare pentru sufletul tău. 
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16 Ridică-te la Mine în spirit, mai presus de orice chin, de orice tentație sau slăbiciune, și vei înțelege 

cât de frumoasă este calea pe care ți-o ofer în împlinirea Legii Mele. Când privești umanitatea, care în 

depravarea sa a atins culmea depravării, Tatăl îți spune: sufletul a evoluat totuși, cruzimea războaielor l-a 

trezit, iar astăzi, căutând pacea prin toate mijloacele, se află la răscruce. 

17 Aceasta este misiunea ta, Israel. Fiecare dintre voi va trebui să conducă omenirea cu rugăciunea și 

cu exemplul său. Nimeni nu are dreptul să vorbească despre imperfecțiunile aproapelui său. Atunci cine 

dintre voi este perfect? 

Nu judecați pe nimeni și fiți un bun exemplu printre oameni. În acest fel veți trăi ca o reflectare a păcii 

și a fericirii veșnice. Atunci oamenii ─ atât de obosiți de multe suferințe ─ vor veni la tine și vor spune: 

"Dă-ne din pâinea ta, dă-ne din această apă inepuizabilă". 

18 Națiunile se străduiesc să găsească o pace pe care încă nu au atins-o. În unele părți ale lumii, 

războaiele au încetat, dar în altele haosul continuă să înconjoare oamenii în luptele lor criminale. În zadar 

vor ca pacea să domnească în această lume, pentru că le lipsește dragostea și mila. 

Oamenii tremură de frica noilor arme create de inteligența umană. Ajutați-i, oameni buni, ajungeți la ei 

cu mesajul meu de iubire pe care vi l-am încredințat. Nu aveți preferințe pentru anumite rase, limbi sau 

ideologii, vedeți în ele doar frații și surorile voastre care au nevoie de sfaturi și de dragoste. 

19 Rugați-vă, căci vă spun cu adevărat, pacea mea va ajunge la toate popoarele pământului, biruind 

egoismul și slăbiciunile umane. 

20 Astfel, împărăția mea va veni la voi, iar atunci invențiile care astăzi provoacă distrugere și moarte 

vor fi trimise doar în reconstrucția necesară pentru a face din această lume un adevărat paradis. Vreau ca 

omul să se desăvârșească în sfârșit și să conducă această planetă așa cum Tatăl conduce universul: cu 

iubire. 

21 Cel care are o mare credință în legea mea și predă doctrina mea cu mare dragoste nu are de ce să se 

teamă, pentru că va fi un instrument al Tatălui și, în același timp, o parte din Dumnezeu. 

22 Discipoli: așa cum lumina înlătură întunericul, tot așa, cu mesajul meu divin veți putea înlătura 

ignoranța umanității. 

23 Cuvântul Meu revelat în această a treia eră îi va face pe oameni să descopere adevăratul sens al 

dreptății și să promulge legi inspirate de Lucrarea Mea. 

24 Această învățătură, încă necunoscută omenirii, se va răspândi în cele din urmă pe tot pământul și 

va prinde rădăcini în inimile multor popoare. Spiritualizarea va ajunge la deplina sa dezvoltare în 

umanitatea viitorului. 

25 Ați avut harul de a auzi mesajele mele prin purtătorii mei de cuvânt, dar nu veți mai fi martori la 

înflorirea învățăturii mele, pentru că nu veți mai aparține acestui pământ. Vor fi alte generații care vor fi 

martore la împlinirea cuvântului meu. Pentru că vi s-a dat sarcina de a fi pionieri ai spiritualizării. 

26 Dar, din această cauză, misiunea ta nu va fi mai puțin importantă decât cea a generațiilor viitoare ─ 

dimpotrivă. Amintiți-vă că depinde mult de voi ca ei să urmeze calea cea bună, să fie buni interpreți ai 

Lucrării mele și buni discipoli. 

27 Trebuie să contribuiți cu partea voastră, care ─ așa cum v-am spus deja ─ este foarte importantă. 

Dar nu vă mândriți cu asta. Căci cel care devine vanitos într-o lucrare duhovnicească nu a înțeles cum să 

fie un ucenic vrednic, deoarece una dintre condițiile esențiale pentru a fi ucenic al Meu este smerenia. 

28 Priviți-vă în oglinda conștiinței voastre pentru a vedea dacă nu cumva aceasta reflectă o anumită 

nedreptate. Privește-te în această oglindă interioară înainte de a începe să condamni faptele semenilor tăi. 

Atunci mai multă puritate și sinceritate vor sta la baza faptelor voastre. 

29 Vă spun acest lucru pentru că văd că mulți dintre voi au plăcerea de a condamna erorile comise de 

semenii voștri în diferitele comunități religioase, precum și riturile și serviciile lor. Vă spun că ar fi mai 

bine pentru voi să nu judecați nici bisericile, nici crezurile, pentru că deocamdată nu le recunoașteți sfera 

spirituală. 

30 Vă las ca ghizi, dar nu ca agitatori. Sămânța ta va fi cea a păcii și a armoniei, dar niciodată cea a 

confuziei și a violenței. 

31 Cuvântul meu are ca scop unirea și pacea, astfel încât, atunci când sunteți inspirați de el, să știți 

cum să vă apropiați de semenii voștri și să le respectați întotdeauna credința ca pe ceva sacru. Pentru că 

credința lor este un altar interior în care locuiesc eu. 
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Atunci veți fi capabili să recunoașteți în semenii voștri dezvoltarea pe care au obținut-o datorită luptei, 

efortului și nenorocirilor lor. 

32 Dacă, atunci când comparați forma în care semenii voștri își practică religia cu forma pe care o 

aveți voi, descoperiți diferențe, nu vă opriți să judecați după aparențe și pătrundeți în miezul problemei, 

acolo unde există adevărul. Din moment ce sunteți spiritualiști, amintiți-vă că trebuie să vă țineți mereu de 

spirit și nu de formele exterioare. 

33 Dacă îi înțelegeți treptat pe semenii voștri în acest fel, veți descoperi destul de repede că fiecare 

persoană progresează pe o cale diferită, dar că toate căile converg într-un singur punct, care este calea spre 

lumină, adevăr și viață. 

34 Acum vă dați seama că nu este suficient să duceți în suflet cunoașterea Cuvântului meu, pentru că 

partea cea mai importantă este încă de făcut, și anume să puneți în practică învățăturile mele. Acesta este 

testul în care trebuie să arătați cât de mult ați învățat din Cuvântul meu. 

35 Când ți-am spus într-un limbaj figurat că îți închid buzele, am vrut să te fac să înțelegi că în acel 

moment îți binecuvântam buzele pentru ca prin ele sufletul tău să-și poată manifesta inspirația și să repete 

cuvintele mele divine, în timp ce acele buze rămân închise pentru a judeca, critica, minți sau blasfemia. 

Păstrează cu dragoste învățătura mea și lasă-ți sufletul să se revarsă în cuvinte de mângâiere, lumină, 

balsam, înțelepciune și pace ca un râu reținut de multe secole. 

36 Nu va fi necesar să pronunțați des numele Meu ─ dimpotrivă. Cu cât o veți pronunța mai puțin și 

cu cât veți aplica mai bine învățătura Mea, cu atât mai mare va fi mărturia pe care o veți da despre Mine. 

37 Treptat, simțiți-vă vecinii în inimile voastre ca adevărați frați și surori, vedeți omenirea ca pe o 

singură familie, dar feriți-vă să proclamați acest lucru. Nu vă faceți niciodată cunoscute meritele, pentru că 

numai Eu sunt singurul care le pot judeca. Singurul lucru pe care ar trebui să-l faci cunoscut prin viața și 

cuvintele tale este lucrarea mea. Pentru că acest lucru va fi cunoscut de toți semenii tăi. 

38 Smerenia duhovnicului trebuie să fie reală, să nu fie doar aparentă, pentru ca urma lui pe pământ să 

fie plină de lumină. 

39 Recunoașteți că Cuvântul meu nu este, și nici nu poate fi, o nouă religie. Această Lucrare este 

calea luminoasă pe care toate ideologiile, credințele și religiile se vor uni spiritual pentru a intra pe porțile 

Tărâmului Făgăduinței. 

40 Îți dau în acest cuvânt pacea și grija iubitoare care te vor face să uiți de durere. Eu vă întăresc 

credința și vă dau lumină pentru a urma calea care duce la Mine. Această lumină te inspiră, te invită să te 

rogi pentru cei care suferă ─ prezenți sau absenți. Te aduce mai aproape de frații și surorile tale 

necunoscute care trăiesc departe de tine, pe care nu-i poți atinge sau mângâia fizic. 

Învățătura mea vă învață să cereți totul și să simțiți ce se întâmplă în inima aproapelui vostru. V-am 

spus că Eu sunt prezent, că pentru Mine nimeni nu este absent sau îndepărtat de Mine, și vă dau 

capacitatea de a vă reorienta pentru a vă îndrepta spre cei care au nevoie de ajutor, mângâiere sau 

companie. 

41 Cât de mult bine vei putea face din ziua în care îți vei recunoaște darurile și vei ști să le folosești în 

folosul semenilor tăi! Sufletul pregătit poate acoperi distanțe, înfrunta pericole și depăși obstacole pentru a 

ajunge acolo unde își dorește. 

42 Dacă purtați o povară grea în suflet pentru că nu ați reușit să vă plătiți vechile datorii, lucrați în 

mod spiritual și veți simți cum vă revin pacea și bucuria pierdute. 

43 Cuvântul meu vă face să trăiți vremurile anterioare, amintindu-vă de manifestările mele prin 

patriarhi și profeți și de Cuvântul meu prin Isus în Era a doua. Vă fac să simțiți iubirea mea părintească și 

sufletul vostru se reface știind că este văzut și protejat de mila mea. 

44 Vă vorbesc cu aceeași înțelepciune pe care am dat-o discipolilor mei în calitate de Maestru. Dar 

astăzi, în calitate de Duh Sfânt, vă arăt o altă pagină a Cărții, pentru ca voi să o studiați și să vă luminați. 

45 Este voința mea ca voi să uniți cele trei testamente care v-au fost date în trei timpuri într-unul 

singur și să vă pregătiți să răspundeți celor care vă întreabă de motivul acestor manifestări. 

46 Exemplul strămoșilor voștri este scris cu litere de neșters: Avraam, Isaac și Iacov, care au lăsat 

poporului lor o sămânță de credință, iubire și statornicie, și-au împlinit destinul și sunt cu Mine. Nu vă cer 

să faceți sacrificii, pentru că acele vremuri s-au încheiat. Viața voastră de astăzi este oricum tristă, iar eu 

nu vreau decât să vă spiritualizați. Dar dacă le voi încredința copiilor voștri misiunea de a duce învățătura 
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mea în alte țări, nu vă opuneți. Dacă te voi folosi pentru a conduce o mulțime prin cuvintele și exemplele 

tale, nu refuza. În felul acesta veți lăsa o urmă în acest timp și voi arăta generațiilor viitoare roadele pe 

care le-a produs cuvântul meu. 

47 A sosit vremea bătăliei pentru voi. Clericii marilor comunități religioase se unesc între ei pentru a 

se simți puternici și pentru a lupta împotriva aleșilor mei. 

Când va veni timpul, ei vor dori să atribuie darului lor această revelație pe care v-am încredințat-o 

vouă, cei pregătiți pur și simplu de mine. Dacă am pus acest har în tine, este pentru că te cunosc, te-am 

purificat și te-am educat pentru a mă folosi de intelectul tău. Dar ceea ce v-am dat aparține tuturor copiilor 

mei și nu vreau ca acest lucru să fie motiv de luptă. 

Dacă această luptă începe totuși după 1950 ─ un timp în care nu veți mai avea proclamarea Mea sub 

această formă ─ cât de mult veți simți absența Cuvântului Meu! Atunci vă voi permite doar să luați ca 

exemplu pe apostolii Mei cu o mare credință și o voință puternică. 

48 Cuvântul meu va ajunge în curând la alte națiuni și îi va opri pe oameni în ura și setea lor de 

răzbunare. Iată ─ încă bolnavii nu se ridică din tabăra lor și încă se mai aude de noi războaie. Casele nu au 

fost reconstruite, națiunile nu au fost restaurate și încă mai există o sete de sânge. La ei va ajunge mesajul 

meu de pace și armonie. 

49 Știți că dincolo de continentul vostru națiunile au fost devastate și că durerea a ajuns în toate 

inimile. Nu există copii, tineri sau adulți care să nu fi golit un potir de suferință, iar printre ei îi descopăr 

pe cei care, în ciuda suferinței, au puterea de a cere ca națiunile care își păstrează pacea să nu fie devastate 

de război. Și în diferite secte găsesc suflete evlavioase care se roagă cu dragoste sinceră și compasiune 

pentru cei care trec prin aceste mari încercări. Le primesc operele, le respect obiceiurile și le recunosc 

meritele. Vegheați, rugați-vă, cereți ca niște buni ucenici și Eu vă voi acorda harul Meu. Eu protejez orice 

creatură și binecuvântez toate națiunile. 

50 Veți primi cu toții pacea pe care ați câștigat-o, dar vă promit vremuri mai bune. După purificarea 

care trebuie să aibă loc pe pământ, vor apărea oameni trimiși de Mine, suflete virtuoase cu mari misiuni 

pentru a crea familia umană ascultătoare. Patru generații după a voastră vor mai trece până când învățătura 

Mea se va răspândi pe pământ și va culege roade frumoase. 

51 Nu toți copiii Mei vor înțelege venirea Mea în spirit în acest moment și nici nu vor ști că pregătesc 

omenirea să se întoarcă la Mine. 

Vreau să vă întoarceți așa cum ați ieșit de la Mine ─ și anume, puri ─ ca să puteți intra în împărăția 

cerurilor. 

52 Fiecare suflet poartă în sine o forță care îl protejează în persecuții și ispite și o lumină care îl 

călăuzește, și care este conștiința. Dacă i-am dat omului libertatea voinței, este pentru ca el să aibă o voință 

proprie și astfel să se simtă stăpân pe viața sa, pe faptele sale și să se simtă asemănător cu Mine. Mi-am 

dovedit dragostea față de el făcându-l posesor al unui destin înalt și înconjurându-l cu confort, chiar dacă 

acest copil nu a respectat legile pe care i le-am dat. 

53 Chemarea mea în acest timp a fost pentru toți, dar sunt puțini cei care mă urmează. Nu vă simțiți 

îndepărtați de Mine pentru că trăiți în această lume astăzi. Vreau să mă recunoști deja în lumea ta, că inima 

ta este receptivă la orice manifestare divină, că mă iubești și că ești intim unită cu mine. Din moment ce 

posedați natura Mea, deși într-o formă limitată, puteți să Mă înțelegeți și să faceți fapte mărețe. 

54 Calea pe care am trasat-o pentru suflet îl conduce spre înălțare, deși adesea întâlnește pe drum 

ciulini și spini. 

55 Dacă veți căuta oameni sfinți sau drepți care să vă călăuzească, nu-i veți găsi. Dacă vreți să vă 

străduiți să atingeți cea mai înaltă perfecțiune, atunci priviți-mă pe Mine în Infinit, conectați-vă cu Mine, 

iar Eu vă voi sfătui și vă voi inspira. 

56 Nu ați vorbit lumii despre ceea ce ați auzit de la Mine. Dar această lume materialistă și rece 

așteaptă un semn de la Mine, un indiciu sau un cuvânt pentru a se întoarce la Domnul ei și a începe o viață 

nouă. 

Oamenii de știință observă și se întreabă care este motivul pentru care există atâtea fenomene în spațiu. 

Teologii vor să pătrundă misterele Mele și orice suflet sensibil la prezența Mea se întreabă dacă lumea a 

intrat într-o nouă eră, iar Eu am răspunsul pentru acești doritori de cunoaștere, însetați, cărora le voi da să 

bea la izvor apa care le potolește setea. 
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57 Sunteți acum pregătiți, darurile voastre sunt durabile. Dacă ați prețuit harul pe care îl aveți, nu-l 

pierdeți. Dacă aveți merite, creșteți-le. Căci nici o jertfă nu va fi zadarnică și nici un efort nu va fi în zadar, 

pentru că orice lucrare rămâne scrisă și nu există mână care să poată șterge sau schimba cartea ta. 

58 Voi, care purtați în voi un suflet de Israel, să știți că esența pe care o revarsă Cuvântul Meu este 

aceeași cu cea pe care v-am dat-o în prima și a doua eră. Astăzi vă arăt paginile Cărții Vieții, în cea de-a 

treia parte a ei, care, ca și cele anterioare, conține înțelepciunea mea infinită. 

59 Eu sunt cartea în care este scrisă viața și în care este prezentă toată înțelepciunea. Veniți, bateți la 

ușa Mea și vă voi deschide fără întârziere. Dar vreau să văd în inima voastră o adevărată dorință de 

lumină. 

Dacă simțiți că înțelegerea voastră a ajuns la limita înțelegerii și că nu o puteți depăși, nu vă faceți griji. 

Pentru că atunci spiritul tău, pentru care există alte orizonturi, se va ridica deasupra limitelor materiei până 

când va ajunge la acea lumină pe care a dorit să o privească. 

60 Ori de câte ori omul, în dorința de a-și spori cunoștințele, a încredințat totul puterii inteligenței 

sale, a eșuat din cauza unor obstacole insurmontabile pentru mintea umană. Sau s-a scufundat în abisuri 

pline de mistere fără a-și putea satisface curiozitatea sau dorința de a descoperi mai multă lumină pentru 

știința sa. 

61 Până astăzi, oamenii de știință au fost lipsiți de spiritualitate, motiv pentru care cunoștințele lor au 

fost întotdeauna limitate, pentru că nu au știut să caute adevărata origine, cauza primordială și principiul a 

tot ceea ce studiază. 

62 Cu adevărat vă spun, după această epocă a unei științe materialiste, egoiste și pernicioase, va veni 

o vreme când oamenii de știință vor ști să pătrundă tainele naturii ─ pregătiți spiritual prin rugăciune, 

îmbrăcați în smerenie și respect, inspirați de idei și intenții nobile, înalte, umane. 

63 Cu pași mari, omenirea se îndreaptă spre sfârșitul acestei lumi create de știința omului, această 

lume falsă și superficială, și omul va fi cel care va distruge cu mâna sa opera pe care aroganța și lăcomia 

sa au construit-o. 

După aceea va fi liniște, reflecție și, prin urmare, reînnoire, rezoluții și idealuri mărețe. O nouă eră se 

va ridica în fața oamenilor și în ea va intra o umanitate purificată în durere și purificată în experiență. 

Oamenii vor construi o lume nouă, dar aceasta va fi o lume ghidată de sufletul spiritului, luminată de spirit, 

adusă pe calea legii mele. 

64 Vreau ca această lume să înțeleagă că știința materialistă nu este niciodată scopul existenței 

voastre, și nici nu va fi, pentru că nici măcar nu ați reușit să vă atingeți fericirea pe pământ cu ea. 

65 Trebuie să știți că, atunci când părăsiți această planetă pentru a putea ajunge într-o lume superioară 

a vieții, nu veți putea face acest lucru dacă părăsiți o lume științifică și materialistă, ci doar dacă este o 

lume spiritualizată prin iubire, prin virtute. 

66 Sufletele materializate sunt oarbe în alte lumi pentru că și-au neglijat capacitatea de a înțelege 

spiritualul și s-au împiedicat astfel să devină suficient de sensibile pentru a percepe subtilul, purul, înaltul, 

luminosul. 

67 Nimeni nu îndrăznește să nege că el aduce în ființa sa sarcini spirituale. Numai eu și spiritul tău 

cunoaștem pactul care există între Tatăl și copiii săi. Credeți, totuși, și știți că trebuie să răspundeți în fața 

Mea pentru tot ceea ce v-am predat, că trebuie să dați socoteală de toate darurile și însărcinările pe care vi 

le-am încredințat atunci când vă veți întoarce în împărăția eternă ca ființe spirituale. 

68 Întrucât ați ajuns la un moment în care puteți deja să înțelegeți, să acceptați și să înțelegeți Viața 

Spirituală, v-am trimis Cuvântul Meu, care este doctrină pentru suflet, care este cale sigură și plină de 

lumină, pentru ca voi să veniți la Mine pe el cu pas sigur și ferm, să vă îndreptați cu răbdare și iubire, să vă 

debarasați de mantia impurităților, pe care le purtați de multă vreme și dobândiți din ce în ce mai multă 

lumină, astfel încât, atunci când va veni acel ceas binecuvântat care vă va scoate din această lume de 

încercări și de lupte, să puteți face o intrare demnă în "valea" care vă așteaptă pentru a vă oferi o recoltă de 

lumină și un rod de pace. 

69 Voi toți aveți lumina Mea în voi, fiecare suflet posedă acest har; dar în timp ce pentru unii această 

lumină a devenit din ce în ce mai puternică, a crescut, a pătruns în exterior pentru a se face cunoscută, 

pentru alții ea rămâne doar în stare secretă, ascunsă, inconștientă. Dar eu vă spun cu adevărat: Oricât de 
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retardată spiritual ar fi o persoană, ea va fi întotdeauna capabilă să distingă între bine și rău, motiv pentru 

care voi toți sunteți responsabili față de Mine pentru faptele voastre. 

70 Trebuie să vă spun că responsabilitatea voastră crește pe măsură ce vă crește cunoașterea, pentru că 

atunci veți deveni din ce în ce mai sensibili la directivele conștiinței. 

71 Sunteți conștienți de cât de mult aveți nevoie de instrucțiuni pe pământ care să vă faciliteze 

înțelegerea într-un mod permis, corect și simplu? 

72 Aici aveți Cuvântul Meu, oameni buni, Cuvântul promis, mesajul deja anunțat de Mine în cea de-a 

doua eră ─ cel a cărui esență va fi Spiritul Adevărului, Lumina Divină care va veni să lumineze fiecare 

mister pe care mințile oamenilor nu au putut să-l pătrundă. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 311  
1 Iubiți ucenici, voi ați pregătit sanctuarul pentru a Mă primi și iată-Mă aici, prezent în duh și în 

adevăr. 

Fiecare dintre voi Îmi arată propriul său sanctuar. Dar Maestrului îi place ceea ce voi formați prin 

unitatea voastră, prin armonia voastră spirituală. De aceea v-am învățat iubirea, pentru ca prin ea să 

ajungeți în spirit la era unirii spirituale. Cu adevărat, vă spun, numai atunci veți putea să-mi arătați 

adevăratul sanctuar în care se aude concertul divin. 

2 Astăzi, prin Cuvântul meu, prin inspirațiile Legii mele, construiesc acest templu în sufletul 

copilului meu. Dar voi sunteți încă discipolii mei, copiii discipoli vin continuu în prezența mea. Pe unii îi 

predau de mulți ani, pe alții încep să le predau primele lecții din Era a treia. 

3 Cuvântul Meu prin această manifestare se va încheia în curând. Dar cine vor fi aceia care vor 

transmite oamenilor lecția după Mine? Cine va fi cel care va transmite instrucțiunile cuprinse în Marea 

Carte a Vieții?..: Ucenicii mei, pe care îi pregătesc de mult timp, pentru ca ei să-mi ia locul. Dar nu pentru 

ca ei să se străduiască doar să repete cuvintele Mele. Pentru că atunci nu ați face decât să repetați 

formularea din 

Nu vă las moștenire cuvântul uman. Cu toate acestea, nu cuvântul uman este ceea ce vă las moștenire, ci 

sensul mesajului meu. 

4 Ați auzit cuvântul meu prin purtătorii mei de cuvânt. În ea ați descoperit imperfecțiuni pe care unii 

le-au atribuit corpului purtătorului de voce, iar alții Mie. Nu vreau să îi acuz pe copiii mei prin care mă 

manifest, dar vă spun totuși: nu v-am înșelat în această manifestare, nu am făcut-o niciodată. V-am adus 

revelațiile Mele și inspirația Duhului Sfânt prin intermediul intelectului uman și, alături de instrucțiunea 

Mea perfectă, au existat și imperfecțiunile omului. Maestrul vă spune: Acest stadiu al manifestării mele va 

trece și atunci, luminați de lumina Spiritului meu Sfânt, veți înțelege clar să distingeți unde se exprimă 

esența mea și unde este insuficiența umană. 

Așa cum fac lucrătorii pământului, care, după ce au cules grâul, știu să separe neghina, tot așa și voi să 

separați grâul învățăturii mele de neghină și să-l păstrați în grânarul inimilor voastre. Dar neghina, care 

este imperfecțiunea purtătorilor de voce, va fi trimisă în uitare, în timp ce sensul învățăturilor mele va 

rămâne veșnic în sufletul vostru. 

5 Pentru a Mă face cunoscut în acest timp, în această formă, am trimis apelul către o mulțime de 

oameni. Printre ei am ales bărbați și femei de vârste, statut și rasă diferite. Acești aleși, din care faci parte 

și tu, sunt suflete pe care le cunosc. Căci nu există nici măcar un singur suflet care să-mi fie străin. Sunteți 

cu toții copiii Mei. 

6 Am urmărit calea de dezvoltare a fiecăruia dintre voi, pentru că v-am trasat destinul. Și când v-am 

chemat să fiți prezenți la aceste manifestări, i-am ales pe cei aleși de Mine. Eu i-am înzestrat cu daruri și 

abilități, iar ei sunt susținuți în sarcina lor de spirite de lumină, de mesagerii Mei de pace ─ suflete pline de 

Cuvânt care v-au adus pas cu pas pe calea spiritismului și v-au ajutat să descoperiți în voi înșivă darurile și 

harurile și să vă treziți sufletele pentru dincolo, pentru eternitate. 

7 Prin învățăturile mele divine și prin încercările pe care le-am distribuit cu înțelepciune de-a lungul 

vieților voastre, v-am dezvăluit tot mai mult sufletul, l-am întărit pentru luptă și i-am dezvăluit ceea ce 

înainte era un mister pentru el, un secret de nepătruns. Voi v-ați bucurat de munca Mea și, prin lecțiile 

Mele, învățați treptat să interpretați învățăturile din Prima și a Doua Eră, pe care teologii nu au fost 

capabili să le înțeleagă. 

8 Încercările pe care le întâlnești în drumul tău prin viață te împovărează. Dar imediat îți amintești că 

Spiritul meu divin este în ființa ta ─ ca o stea, ca un far, și întotdeauna te întorci la această lumină pentru a 

te salva. 

9 Mulți dintre cei aleși pe care i-am copleșit cu daruri de har au fost reci față de sarcina lor în 

Lucrarea Mea. 

Idealurile lumii, tentațiile și lipsa de pregătire i-au despărțit de Mine. Și totuși, câți dintre cei care au rămas 

credincioși învățăturilor Mele îi văd îmbrăcați cu harul Meu, chiar dacă nu au fost printre cei aleși și nici 

nu au primit pecetea și darurile prin intermediul Purtătorului de Voce. Căci le-am dat darurile lor din duh 

în duh, și în ei este harul care a fost latent în voi toți de la începutul timpului. 
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10 Fericiți cei credincioși, fericiți cei care rămân neclintiți până la sfârșitul încercărilor lor. Ferice de 

cei care nu au irosit puterea pe care au primit-o din învățătura mea, căci vor depăși vicisitudinile vieții cu 

putere și lumină în vremurile de amărăciune care vor veni. 

11 Fiți credincioși, discipoli, căci lucrarea mea nu vă va dezamăgi niciodată, Maestrul își va îndeplini 

promisiunea și nu va lipsi nici o clipă din luptele voastre cu umanitatea. 

12 Învățătura mea, care vă hrănește sufletul, vrea să vă transforme în maeștri, în apostoli credincioși ai 

Duhului Sfânt. 

13 Prin aceste revelații nu vreau doar să vă aduc pacea lumii și să vă ușurez suferințele prin ușurare 

fizică. Cu această manifestare vă ofer marile învățături care vă vorbesc despre dezvoltarea voastră 

spirituală. Căci dacă aș fi vrut doar să vă aduc bunurile lumii ─ cu adevărat, vă spun, pentru aceasta ar fi 

fost de ajuns să-i însărcinez pe savanții pe care îi luminez prin intuiție și cărora le-am dezvăluit secretele 

naturii pentru ca ei să ia din ea balsamul vindecător care să vă vindece de suferințele voastre fizice. 

14 Lucrarea mea vrea să vă arate alte orizonturi, dincolo de planeta voastră, cu acel număr infinit de 

lumi care vă înconjoară ─ orizonturi care nu au sfârșit, care vă arată calea spre eternitatea care este a 

voastră. 

15 Sufletul vostru este cel căruia îi vorbesc, pentru ca el să se străduiască să se desăvârșească prin 

lumina mea, legea mea, care este în spirit. Transformați această lege într-o scară, o cale, pentru a putea 

ajunge la Mine. Pentru că eu aștept cu nerăbdare sosirea voastră, pentru ca voi, copii mult iubiți, să vă 

bucurați de Împărăția mea, să înțelegeți iubirea mea, iar eu, la rândul meu, să o primesc pe a voastră, care 

trebuie să fie perfectă pentru ca sufletul vostru spiritual să se bucure de gloria universală a Lucrării mele. 

16 Îndepliniți această împărăție, discipoli, în care vă voi ajuta. Căci câți dușmani, câte ispite se vor 

opune pasului tău și din câte abisuri va trebui să scapi! 

17 Sunteți poporul lui Israel, care rătăcește prin deșert în căutarea pământului făgăduinței. Nu-l mai 

aveți pe Moise ca lider ─ Tatăl vostru este cel care conduce acest popor, care vă încurajează și vă ridică. 

Deși vă conduc prin cei aleși de mine ─ realizați că deasupra lor se află Ghidul Universal, care este 

Dumnezeu, care este Tatăl vostru, care vă vorbește și vă spune: Mergeți înainte, învingeți-vă dușmanii, nu 

slăbiți în încercări, ca să nu pieriți pe drum. Înainte! Nu fiți necredincioși destinului vostru, căci nu știți 

dacă nu cumva în acel moment nu veți putea deja să zăriți la orizont Țara Făgăduinței. 

18 Am încredințat daruri mari celor aleși de mine. Una dintre ele este cea a vindecării ─ balsamul 

vindecător, pentru a putea îndeplini cu acest dar una dintre cele mai frumoase sarcini printre ființele 

umane, deoarece planeta voastră este o vale de lacrimi unde există mereu durere. Cu această abilitate, aveți 

în fața voastră un câmp larg pentru a oferi mângâiere conform voinței mele. Am așezat acest balsam în 

ființa voastră, în corzile cele mai gingașe ale inimii voastre, și v-ați împrospătat cu el, în fața minunilor 

sale gâtul vostru s-a înclinat, inima voastră s-a înmuiat prin durerea oamenilor, și ați mers mereu pe calea 

milei. Continuați să dați acest balsam vindecător, care nu se află în mâinile voastre, pentru că el se 

transmite prin priviri de compasiune, de mângâiere, de înțelegere, se transmite prin gânduri bune și se 

transformă în sfaturi vindecătoare, în cuvinte de lumină. 

19 Darul vindecării nu are limite. Nu uitați niciodată că sunteți pătrunși de ea; și dacă durerea vă face 

pradă pentru că sunteți supuși unei încercări, dacă nu o puteți înlătura cu acest balsam, nu uitați 

învățăturile mele, uitați de suferința voastră și gândiți-vă la alții pentru care chinul este mai mare. Atunci 

veți experimenta miracole în voi înșivă și în semenii voștri. 

20 Am permis ca Lumea mea Spirituală să se manifeste către voi prin intermediul purtătorilor de 

daruri în aceeași perioadă cu cea a manifestării mele în acest timp, pentru ca ei să primească aceste ființe 

saturate cu balsamul meu vindecător și pentru ca ei să fie printre voi ca maeștri ai iubirii și ai milei. Unii 

dintre voi au apreciat răbdarea, umilința lor, alții i-au făcut obiectul umilințelor, hărțuielilor, 

materializărilor. 

Dar aceste ființe de lumină nu și-au adus plângerile și reproșurile în fața mea. Sunt suflete înțelegătoare 

care ─ pentru a vă smulge din mizeria voastră spirituală ─ au coborât având în vedere nevoia și mizeria 

voastră, sacrificându-și adesea propria lor spiritualizare ─ cu scopul de a vă smulge din întuneric, de a vă 

aduce la lumină. Dar această perioadă se va încheia în curând. 
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21 Lumea mea spirituală, mijlocitor al "lucrătorilor" și al mulțimilor, îmi va spune: "Doamne, nu-i 

judeca pe frații și surorile noastre pentru jignirile pe care ni le-au provocat". Dar dacă ei mijlocesc pentru 

tine în acest fel și te iartă ─ ce nu va face Tatăl când îți va acorda iertarea Sa? 

Au intrat chiar și în cele mai sărace case, urmând urmele tale de mizerie și durere. Au alergat în orice 

loc la chemarea lucrătorilor mei și a bolnavilor, fără teamă de a se murdări, îngrijindu-se doar ca rana să se 

vindece, ca suferința să lase mângâiere, ca boala să se transforme în sănătate. 

Tatăl vă spune: Exemplul pe care vi l-a dat Lumea mea spirituală trebuie să fie imprimat în sufletul 

vostru. Nu uitați de ea. Vreau ca voi să fiți ca ei, astfel încât, atunci când aceste manifestări se vor încheia, 

să puteți duce acest balsam vindecător tuturor semenilor voștri, fără deosebire de clase sociale, rase și 

viziuni ale lumii ─ să puteți intra în palatele regale, precum și în cele mai mizerabile colibe sau în cel mai 

murdar loc, fără teamă de contagiune, de critică sau de ridicol. 

22 Mergeți mereu la cei care suferă și lăsați ca urmă a umblării voastre cele mai bune roade ale iubirii 

voastre. Dacă veți acționa în acest fel, veți fi luat drept model Lumea mea spirituală, care este discipolul 

meu credincios și învățătorul vostru. Și așa cum ei nu caută nicio răsplată și, atunci când v-au făcut cel mai 

mare bine, au făcut-o întotdeauna în numele meu, tot așa și voi trebuie să umblați conform voinței mele pe 

căile lumii, semănând mângâiere, sănătate și iubire, chiar dacă pentru toate acestea, asemenea Lumii mele 

spirituale și asemenea Maestrului vostru din acea a doua eră, nu veți culege decât insulte, suferințe și 

ingratitudine. Nu trebuie să așteptați nicio recompensă în această lume. Dar dacă vreți o răsplată, să fie 

satisfacția, bucuria de a-l face să zâmbească pe cel care plânge, de a-i fi înviat pe "morți" la adevărul meu 

și de a-i fi mângâiat pe cei necăjiți. 

23 Eu v-am dat pacea veșnică în Legea Mea și vreau ca fiecare dintre voi să fie ca un porumbel al 

păcii, ca aripile voastre să nu se închidă niciodată, ca prin rugăciunile voastre să știți să vă deplasați în 

toate locurile, fie fizic, fie mental, și acolo unde este război și discordie, unde se manifestă nedreptatea, voi 

să fiți ca niște îngeri ai păcii, ca niște îngeri păzitori și mesageri ai Duhului Sfânt. 

24 Realizează că această umanitate nu Mi-a oferit niciodată roadele păcii. Încă de la începuturile sale, 

a trăit în războaie, luptând neîncetat pentru a atinge scopuri absurde, pentru a trăi în dizgrație și pentru a 

hrăni ura și răzbunarea. Acesta este fructul pe care oamenii mi-l oferă și nici astăzi aceste lupte nu s-au 

încheiat. Omenirea se pregătește să înceapă cea mai mare bătălie, își pregătește cele mai puternice arme, 

armele minții sale. 

25 Oamenii se îndreaptă spre propria lor distrugere. Deasupra lor acționează ființele de dincolo. Unii 

sunt mesagerii iubirii mele și îi inspiră pe oameni la pace, la dreptate, la armonie. Ceilalți le inspiră doar 

ură, războaie și le dezvăluie oamenilor de știință mijloacele de distrugere pe care creierul uman nu ar fi 

capabil să le descopere singur. 

Cu mult timp în urmă am anunțat aceste evenimente oamenilor prin apostolul meu Ioan, pentru ca ei să 

fie treji și să se roage. Dar ei doar au dormit și, de aceea, există dușmani ai păcii care luptă în inima 

omenirii pentru a-i duce la ruină. De aceea, vă fac mesagerii mei de iubire pentru ca voi să vă uniți cu 

legiunile păcii și pentru ca binele să triumfe ─ pentru ca voi să colaborați la împlinirea profeției lui Ioan. 

26 Când va veni acest timp de luptă, pe care vi l-am anunțat, în care trebuie să traversați provincii, țări 

și mări, nu vă lăsați speriați de vuietul războaielor și nu vă lăsați descurajați în fața prezenței morții, ci 

întindeți aripile idealului vostru de pace, pentru ca această rugăciune să-i protejeze pe oameni. Vă veți 

folosi de toate darurile spiritului vostru pentru a semăna sămânța mea de iubire. 

27 Manifestarea mea în acest moment v-a făcut să realizați semnificația pe care o conține lupta și 

încercările care vă așteaptă: Va învinge dragostea ta împietrirea inimii oamenilor? Pacea voastră va 

învinge cruzimea războaielor? Adevărat vă spun: Pacea Mea trebuie să prevaleze. Dar nu o voi impune 

prin forță, ci prin puterea de convingere pe care o emană învățăturile mele. Odată ce intră în inima 

copilului cel mai amăgit în rău, acea inimă își va găsi în sfârșit liniștea. 

28 Maestrul vă spune: Va veni o durere mai mare decât toate suferințele și păcatele oamenilor. 

Această durere va fi paharul pocăinței lor. În fața ei își vor pleca gâturile și atunci, când vor primi iertarea 

și balsamul meu, vor mărturisi că sunt slujitorii mei. 

29 Eu v-am dat, copii mei, darul Cuvântului, pentru că Eu sunt "Cuvântul etern". Eu sunt Cuvântul 

divin care nu se termină niciodată. Eu sunt Concertul Divin și v-am dat o parte din el. Acest Cuvânt pe 

care l-am așezat în sufletul tău va vorbi, iar buzele tale, care astăzi sunt prea stângace pentru a exprima 
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inspirațiile și inspirațiile pe care ți le acord, vor fi elocvente, vor fi transmițătoare binevoitoare și fidele ale 

Concertului divin. Va fi un dar care vă va uimi, prin care veți fi răpiți și prin care oamenii se vor bucura și 

vor simți prezența Mea. Ați început să vă dezvăluiți acest dar. Căci vă spun încă o dată: buzele voastre vor 

vorbi din belșugul care se află în inima și în sufletul vostru. 

30 Păstrează și iubește ceea ce se naște din inima ta, iar dacă îl vei transmite mai departe, va avea 

esență și viață. Dacă vorbiți împotriva ei fără să spuneți adevărul, va fi ca o sămânță surdă care nu va 

prinde rădăcini în inimile semenilor voștri. 

31 Discipoli: Mari sunt lecțiile pe care vi le-am dat. Dar sfârșitul acestei manifestări este deja foarte 

aproape și nu trebuie să uitați că numai după această perioadă cuvântul meu va înflori în adunările voastre 

prin dialogul dintre spirite. Numai atunci buzele voastre vor transmite marile revelații ale regatului meu și 

veți pătrunde în toate inimile cu mesajul meu de iubire. Atunci oamenii vor zice: "Cum se face că acesta 

poate citi ceea ce a fost păstrat în inima mea?". Dar nu uitați că nu veți fi voi ─ voi fi Eu cel care va vorbi 

prin mijlocirea voastră. 

Datorită acestor daruri, nu trebuie să vă simțiți ca niște domni, nu trebuie să vă lăudați printre oameni, 

căci trupul vostru nu trebuie să arate nimic din această măreție spirituală. Vei fi la fel ca toți ceilalți, nu vei 

purta niciun însemn care să te distingă. Vei părea a fi ca toți ceilalți, dar în momentele potrivite, comoara 

mea de înțelepciune se va revărsa în sufletul tău. 

32 Aveți, grație harului Duhului Sfânt, darul clarvăzătorului, care nu se limitează la a vedea în 

spiritualitate mesajele de dincolo. Clarvăzătoarea este un dar mai larg, este intuiție, este premoniție, este 

profeție; este, de asemenea, mesajele pe care le primiți în vise. Seership este privirea spirituală care poate 

vedea trecutul, prezentul și chiar viitorul, în măsura în care este voința mea. Cât de des văzătorul, atunci 

când are o viziune, nu știe ce a văzut. Dar cei care îi ascultă mărturia vor înțelege totuși acest mesaj. 

33 În prezent, clarvăzătorii sunt încă în faza de pregătire. Dar, cu adevărat, vă spun: Voi toți sunteți 

clarvăzători. Unii au evoluat într-un fel, alții în alt fel, dar cu toții aveți fața spirituală în stare latentă. Pe 

cei care văd în rugăciunea lor ceea ce este voința mea sub forma unor imagini simbolice, continui să îi 

pregătesc. Pentru că după 1950, misiunea pe care le-o voi încredința va fi foarte mare, iar responsabilitatea 

lor va fi mai mare. 

De aceea vă spun: Pregătiți-vă, pentru că atunci când acest Cuvânt nu va mai răsuna prin purtătorii de 

voce, mulțimile, credincioși și necredincioși deopotrivă, vor simți o mare pierdere. Mărturia ta, chemarea 

ta la trezire și la reflecție interioară va fi atunci ca o torță în mijlocul nopții. Voi veți fi ca niște vestitori 

care trezesc popoarele care încă dorm. Pregătiți-vă, oameni buni, pentru ca după 1950 să puteți primi în 

sufletul vostru mesajele care vin de la iubirea mea. 

34 V-am vorbit despre darurile spirituale și, când nu mă veți mai auzi sub această formă, veți 

descoperi în ele tot mai mult toată slava care este prezentă în propria voastră ființă. Mă veți auzi din nou și 

veți vărsa lacrimi de uimire pentru atâta iubire, atâta har cu care v-am înzestrat. Dar nu trebuie să vă mai 

folosiți de capacitatea de a contacta lumea spirituală prin intermediul intelectului vostru după ce anul 1950 

se va încheia. 

Ființele spirituale de Lumină vor continua să se facă simțite prin purtătorii de daruri și prin cei care nu 

au fost, dar manifestarea lor va fi simțită prin inspirație. De asemenea, ei vor continua să vă dea balsamul 

lor tămăduitor și să facă minuni, iar cuvântul lor va fi inepuizabil printre voi. 

35 Dar dacă, după ce a trecut ceva timp de la aceste manifestări, începeți să auziți zvonuri că Maestrul 

sau Lumea Spiritelor s-a întors pentru a se manifesta prin intermediul minții umane, puteți nega acest 

lucru, deoarece Cuvântul meu este unul singur și Legea mea nu se schimbă niciodată. 

36 Să trăiești cu vigilență, o, popor, ca să știi să deosebești glasul profeților adevărați și mărturia 

apostolilor de înșelăciune! Veți trăi cu vigilență, ca să nu cădeți în plasele minciunii, și veți fi cei puternici 

în aceste vremuri de luptă și în cele care vor urma. Pentru că un grup de discipoli ai mei care vor rămâne 

credincioși învățăturilor mele nu se vor pângări, și nici nu vor fi soldatul care își abandonează steagul 

purității spirituale. Adevărul va fi în ei și Mă voi face cunoscut celorlalte națiuni, vorbindu-le și spunându-

le: Aceasta este lucrarea Mea, aceștia sunt ucenicii Mei, iar cel mai bun semn pe care îl voi da lumii despre 

cine sunt mesagerii Mei va fi că cei falși vor cădea în marile încercări, iar cei credincioși vor rămâne 

neclintiți. Cei falși vor blestema în fața durerii, iar cei credincioși Mă vor binecuvânta. Cei falși vor 

întoarce spatele Legii Mele, dar cei credincioși vor rămâne mereu cu ea. 
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37 Vreau ca voi toți să fiți martorii mei credincioși și ucenicii mei iubiți, și pentru aceasta vă 

pregătesc. Dar înainte de a încheia lecția mea din această zi, vă voi spune ceva care nu vă va surprinde: 

Am vorbit în învățăturile Mele despre cei chemați și despre cei aleși. Credeți că un tată care este perfect ca 

Mine poate avea preferințe sau favoriți printre copiii săi? Ar putea un suflet evoluat să accepte ca tatăl său 

să acorde daruri unora dintre copiii săi și să-i lase pe ceilalți fără moștenire? 

38 Când veți începe să vă îndepliniți misiunea și veți ajunge la națiuni, la popoarele cele mai 

îndepărtate, chiar și în pădurile primare, veți întâlni ființe umane și le veți face să înțeleagă că sunteți cu 

toții frați, le veți da mărturie despre învățătura mea spirituală. Veți fi atunci uimiți de dovezile de iubire pe 

care vi le voi da. 

39 Acolo, printre cei izolați de civilizație, dar și foarte departe de depravarea umană, veți descoperi 

mari suflete care vor mări rândurile poporului lui Israel. 

40 Bolnavii vor primi balsamul tămăduitor pe drumul tău și se vor însănătoși; cei suferinzi vor plânge 

pentru ultima oară, dar lacrimile lor vor fi lacrimi de bucurie. Având în vedere aceste dovezi pe care le veți 

da, mulțimile îl vor binecuvânta pe Domnul și pe ucenicii săi; veți fi aclamați, așa cum s-a întâmplat în 

ziua în care Maestrul vostru a intrat în Ierusalim. Dar chiar și printre cei care vă aclamă, vor fi bărbați și 

femei care sunt plini de darurile spirituale pe care le aveți. La unii, darul lor de profeție vă va uimi; la alții, 

balsamul meu vindecător va fi inepuizabil; la alții, cuvântul meu va țâșni ca o apă cristalină. În acest fel, ca 

o sămânță inepuizabilă, veți vedea cum apar darurile Duhului Sfânt printre frații și surorile voastre. 

41 Atunci vă veți da seama că nu sunteți singurii, că sunteți doar purtătorii vocii lui Dumnezeu, cei 

însărcinați cu trezirea umanității și cu a le spune că omul are în suflet o comoară inepuizabilă de capacități 

și că eu le-am dat aceste daruri ca Domn și Tată al lor. Veți descoperi că sunteți cu toții egali în fața 

dreptății iubirii lui Dumnezeu, că sunteți cu toții înzestrați cu același har în spirit și în adevăr. Numai 

atunci oamenii vor căuta să deslușească misterul existenței lor în ei înșiși, vor pătrunde în interiorul lor și 

își vor recunoaște propriul suflet. Atunci își vor ridica fața spre infinit și vor întreba tot ceea ce nu pot 

înțelege. 

42 Tot ceea ce puteți să-i învățați, să le dați de știre, iar în ceea ce privește tot ceea ce nu le puteți 

explica, deoarece cunoașterea ei este conformă cu Tatăl vostru, să vă pregătiți pentru ca Eu să le dezvălui 

prin mijlocirea voastră. Dar mai întâi trebuie să vă recunoașteți misiunea. 

Deși vă numesc "poporul lui Israel", va veni o zi în care toți ─ desfășurându-și propriile daruri ─ vor fi 

egali în fața Mea, în fața Domnului lor, și vor forma în cele din urmă un singur popor, care va fi poporul 

lui Dumnezeu. 

43 Când discursul meu de învățătură se va încheia, sufletul tău, din lumea de dincolo, unde se reface 

în prezența mea, va trimite, împreună cu oștile spirituale ale păcii, sentimentele sale de iubire, gândurile 

sale de pace și de milă către această umanitate care nu a reușit să atingă pe deplin lumina pentru sufletul 

său. Dar ce poți să-i ceri Tatălui, deși El ți-a dat deja totul de la început? Spiritul tău este cel care permite 

sufletului tău să ia pentru sine fructele la care a dobândit un drept. 

44 Ori de câte ori parcurgeți căile de luptă, tot ce aveți nevoie va fi deja prevăzut pe ele. Trebuie doar 

să dobândești merite care să te facă demn de dragostea mea. 

45 De ce vă vorbesc așa, copiii mei? Pentru că vă iubesc, pentru că nu mă bucur de suferințele 

voastre. Tatăl vrea întotdeauna să vadă zâmbetul spiritual al păcii pe fața ta. 

46 Vă binecuvântez și vă spun încă o dată: Fiți mesagerii demni ai păcii mele universale! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 312  
1 Maestrul este din nou printre voi, în împlinirea promisiunii Sale. El vrea să vă încredințeze o altă 

foaie a Cărții pe care o va lăsa ca un dar de iubire pentru poporul Său ─ o altă foaie, iubiți discipoli, care 

va fi citită, studiată și înțeleasă de generațiile viitoare. 

2 Cine altcineva în afară de mine ar fi putut să vă dezvăluie că trăiți în Era a Treia? Cine altcineva, în 

afară de Mine, ar fi putut să vă spună că voi sunteți poporul lui Israel? Știți acest lucru și credeți acest 

lucru pentru că v-am învățat. Voi sunteți aceștia, aceia și aceiași în spirit, și vă voi uni într-o singură 

familie. 

3 Eu sunt cel care v-am creat familia, și într-o singură casă am distribuit suflete din diferite triburi. În 

una și aceeași familie se află suflete din seminția lui Levi, Simeon, Ruben, Iuda ─ membri ai diferitelor 

seminții ─ și atunci când pacea domnește în ei și se iubesc unii pe alții, în adevăr și în spirit a început să se 

cristalizeze dorința Tatălui: unificarea tuturor oamenilor. 

4 Casele și familiile lui Israel: Ori de câte ori simțiți că ispita se face simțită în mijlocul vostru, 

căutați singurătatea, chemați-Mă și spuneți-Mi: "Stăpâne, vino și dă-ne puterea Ta, dă-ne sabia Ta și nu-mi 

îngădui ca un tată să-mi ascund copiii; nu-mi îngădui ca un soț să-mi ascund tovarășul, sau ca un tovarăș 

să-mi ascund soția". Eu vă voi asculta rugăciunea, vă voi apăra și vă voi ajuta să mergeți mai departe, căci 

aceasta este voința mea. 

5 Astăzi am venit la Mine și am sunat clopotul puternic care vă cheamă să vă adunați în această a 

treia eră. Încă o dată, omenirea va vedea din nou, din punct de vedere spiritual, triburile unite care 

alcătuiesc națiunea lui Israel. 

6 Chiar și în Prima Eră ți-am făcut multe favoruri. Națiunile sau țările din acea epocă nu aveau 

înțelepți mai mari decât Solomon, nici mesageri mai luminoși decât profeții mei, nici femei mai frumoase 

și mai caste decât cele din Israel, nici bărbați mai desăvârșiți decât cei din poporul meu. Am făcut să apară 

în mijlocul lor darul înțelepciunii, al inspirației, al frumuseții. Am făcut să înflorească darurile Duhului 

Sfânt, iar voi ați știut atunci că sunteți poporul ales al lui Dumnezeu ─ ați știut că Domnul vostru era cu 

voi și vă mângâia ─ ați știut că eu sunt eroul vostru puternic. Și totuși v-ați obișnuit cu darurile Mele, cu 

mângâierea și cu prezența Mea. De aceea, dreptatea Tatălui a venit asupra ta. 

7 Foarte numeroase sunt "semințiile lui Israel după Duhul Sfânt". 

Din fiecare dintre ei voi alege douăsprezece mii și le voi însemna pe fruntea lor. Dar "poporul lui Israel" 

nu se limitează la 144.000. Poporul ales este nespus de mare. 

8 Maestrul v-a învățat în Era a Doua că mulți sunt printre cei chemați și puțini sunt printre cei aleși; 

dar tot "poporul lui Israel" va fi chemat, iar Eu voi marca printre ei 144.000. În toate acestea voi plasa 

pacea, spiritualitatea și începutul unei discuții de la spirit la spirit. 

9 Se apropie momentul în care oamenii vor acorda mai multă importanță sufletului și vor fi 

dezamăgiți de știința materialistă, care îi va face să cadă în durere, dezamăgire și letargie. Dar atunci va 

veni poporul lui Israel, îi va trezi pe cei adormiți, îi va ridica pe cei căzuți și îi va învia pe "morți", așa cum 

a făcut vocea lui Isus care i-a spus lui Lazăr: "Scoală-te și umblă". 

Odată ce oamenii sunt spiritualizați, odată ce mintea și sentimentele lor sunt ridicate, ei vor cunoaște 

ceea ce nu au cunoscut niciodată prin știință. Atunci se vor ridica în armonie, în fraternitate, cu gânduri 

nobile, pentru a trăi în regatul pe care l-am inspirat pentru om. 

10 În casa Tatălui vostru există multe "locuințe", care sunt infinitele trepte ale scării care duce la 

perfecțiune. De acolo, "lumea spirituală" coboară pentru a se face cunoscută printre voi. M-ați întrebat de 

multe ori, de la un spirit la altul, care este motivul existenței acelui număr imens de stele și a acelor planete 

care strălucesc deasupra lumii voastre, și Mi-ați spus: "Maestre, oare aceste lumi sunt goale?". Dar eu vă 

spun: Nu a venit încă momentul în care vă voi dezvălui pe deplin acest lucru. Când omul va atinge 

spiritualitatea, numai atunci i se vor da mari revelații și va putea să converseze cu acele ființe iubite ale 

Divinității Mele, de la spirit la spirit, și atunci va avea loc schimbul de idei între toți frații. 

11 Dar astăzi veți afla deja: Toate lumile sunt locuite de creaturile mele, nimic nu este gol, toate sunt 

tărâmuri și grădini binecuvântate, îngrijite de Maria, întruchiparea tandreței divine. 

12 Duhul Sfânt va transmite din nou prin gura ta învățături înalte necunoscute ție și omenirii. Când, 

oameni dragi? Când ești spiritualizat și dedicat misiunii tale. 
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13 Văd că pâinea cu care omul se hrănește spiritual nu este pâinea de la masa mea. Totul a fost 

spurcat de-a lungul timpului, totul este pătat și a lăsat inima și mâna omului necurate. Cu toate acestea, am 

venit la voi, oameni buni, și M-am făcut cunoscut prin intermediul unor trupuri păcătoase ca al vostru, 

pentru a vă livra un Cuvânt care este nealterat și pur în esență. Cu toate acestea, nu judecați Cuvântul Meu 

și manifestările Mele în mod superficial, pentru că există multe imperfecțiuni umane în ele. Căutați sensul 

manifestărilor mele și veți vedea chipul iubitor al Maestrului vostru, veți auzi sunetul vocii sale pe care 

sufletul vostru încă și-l amintește. 

14 Apostolii mei din a doua eră, pe care trebuie să-i luați drept model, au implorat ca Duhul Sfânt să 

se coboare peste spiritele lor, spunând sub inspirația Lui. În același mod trebuie să vă pregătiți și voi, 

oameni buni. Căci spiritul poate vorbi prin trup sub inspirația Duhului Sfânt. 

15 Așa că vegheați asupra voastră ─ vegheați pentru ca intelectul vostru să nu fie poluat. Păstrează-ți 

inima curată pentru a putea primi roua harului pe care ți-o trimit ─ acea apă limpede ca cristalul care 

trebuie păstrată în fântâna propriei tale ființe pentru a putea potoli setea lumii. 

16 Nu vă temeți de judecata oamenilor, iubiți oameni, temeți-vă de judecata divină, dacă prin 

fărădelegile voastre o meritați. 

17 Să nu vă fie rușine să vă adunați niciodată în locuri umile ca acesta, unde ascultați cuvântul meu. 

18 Dacă veți fi întrebați dacă aceste locuri de adunare sunt templele voastre, ar trebui să spuneți cu 

sinceritate că nu este cazul, că în prezent vă construiți templul în suflet. 

19 Unii se vor minuna de revelația ta, iar alții își vor bate joc de cuvântul tău. 

20 Nu vă simțiți jigniți de batjocura semenilor voștri, deoarece sunteți conștienți că cel care face acest 

lucru este incapabil să recunoască adevărul din cauza ignoranței sale. Veți găsi compensația pentru acest 

lucru în cei care vin la voi pentru a vă explora și sunt apoi surprinși de pacea interioară care strălucește în 

fiecare dintre adevărații mei discipoli. 

21 Tu, pe de altă parte, nu ar trebui să râzi niciodată de cei care sunt idolatri în fanatismul lor religios. 

Pentru că, deși Mă caută în forme materiale, ei Mă venerează în ele. Nu este nevoie să le semnalați 

greșelile colegilor dumneavoastră pentru a le înlătura. Mai degrabă le veți stârni mânia și le veți spori 

fanatismul. Va fi suficient să puneți în practică învățătura mea cu spiritualitatea pe care o cere, pentru a 

aduce la lumina adevărului erorile semenilor voștri. 

22 Va trebui să dați dovadă de multă răbdare, de mare milă și de dragoste adevărată dacă vreți ca 

omenirea să învețe curând să recunoască conținutul spiritual al Cuvântului meu și să îl respecte cu 

adevărat, precum și să recunoască în fiecare creatură umană un frate spiritual și pământesc în Dumnezeu. 

23 Cine v-a spus că sunteți doar frați și surori spirituale? Cu siguranță că acum vă veți zdruncina 

creierele pentru a înțelege că aceeași origine pe care o aveți din punct de vedere spiritual este și originea 

voastră fizică, deoarece totul a ieșit din Mine. Mai mult, vă reamintesc că pe pământ întreaga umanitate a 

ieșit dintr-un singur Tată și o singură Mamă. 

24 Atunci de ce nu vă iubiți și nu vă recunoașteți ca frați și surori, deși legăturile voastre spirituale 

sunt veșnice și legăturile voastre umane atât de profunde? Adevărat vă spun că așa este din cauza lipsei de 

cunoaștere spirituală a oamenilor ─ în ciuda religiilor lor. 

25 În ziua în care oamenii își vor descoperi esența prin introspecție ─ inspirați de lumina care emană 

de la Spirit pentru a ilumina creierul și inima omului ─ pacea va începe să germineze între oameni. Vă mai 

spun că ─ odată ce omul se va trezi la lumina spirituală ─ nu va mai fi nimic și nimeni care să-l oprească 

pe calea sa de căutător neobosit al adevărului. Niciodată nu-și va mai pierde libertatea de spirit, pe care a 

dobândit-o după multe dureri și multe lacrimi. 

26 Nu va fi necesar ca Eu să Mă fac cunoscut în întreaga lume prin intermediul purtătorilor de cuvânt, 

pentru ca națiunile să se trezească și oamenii să se elibereze de întuneric. Cei care cred că trebuie să 

amplific Cuvântul Meu până când întreaga lume îl aude, sunt în eroare. Căci aceasta ar însemna că creierul 

omului este singurul mijloc pe care îl am la dispoziție pentru ca mesajele Mele să ajungă la sufletul 

oamenilor. Dar acum vă dovedesc adevărul acelei profeții străvechi în care vi s-a revelat că va veni o 

vreme când Spiritul Divin se va revărsa peste toată carnea și spiritul. 

27 Adevărat vă spun, acest timp anunțat de Profet este chiar cel în care trăiți voi ─ această epocă care 

începe acum, pe care o cunoașteți ca fiind Era a Treia. 
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28 Meritul acestui popor va fi acela de a duce acest mesaj divin din inimă în inimă și din provincie în 

provincie, pentru ca cei care s-au trezit la lumina acestei noi zări să primească în inimile lor sămânța 

Cuvântului meu imediat ce pământul va deveni fertil prin roua harului meu. 

29 În acea a doua eră, Mi-am permis să fiu ascultat doar de un singur popor și am petrecut doar trei 

ani pentru a oferi lumii Cuvântul Meu. 

30 Eu v-am adus sămânța și i-am instruit pe discipolii Mei cum să o semene. După ce au învățat de la 

Mine, le-am încredințat câmpurile întinse pentru ca ele să le cultive. 

Meritul acelor semănători este că nu l-au presat pe Stăpânul lor să rămână cu ei mai mult decât era scris 

și nici nu s-au opus spunând că mai erau încă multe popoare și națiuni care trebuiau să cunoască această 

sămânță. Ei știau că au moștenit adevărul de la Maestrul lor și că acest lucru le era suficient pentru a 

învinge întunericul, pentru a converti lumea și pentru a face ca sămânța divină să dăinuie în toate 

generațiile umane. 

31 Îndepărtați din mintea voastră orice noțiune greșită pe care v-o formați uneori și limitați-vă doar la 

ceea ce v-am dezvăluit din primele zile ale manifestării Mele, știind că fiecare dintre cuvintele Mele este o 

lege și că fiecare lege trebuie respectată. 

32 Iubiți oameni: inimile voastre sunt pline de satisfacție la gândul că sunteți discipolii mei în această 

a treia eră. Totuși, vă spun că nu trebuie să permiteți niciodată ca vanitatea să vă orbească. Căci, dacă ai 

ceda acestei slăbiciuni, nu ai mai asculta nici măcar de conștiința ta, atunci când aceasta te mustră pentru 

fărădelegile tale. Cel care nu începe să-și purifice și să-și înnobileze viața umană nu se poate aștepta să se 

dezvolte în sus în suflet, pentru că pașii săi vor fi înșelători și faptele sale nu vor avea nicio sămânță de 

adevăr. 

33 Luați în considerare, așadar, faptul că în lecțiile mele, uneori, cobor de la instrucția spirituală la 

sfaturi, pentru ca voi să vă comportați corect în viața voastră umană. Apoi mă adresez inimii omului, 

îndemnându-l la înnoire, făcându-l să înțeleagă răul pe care viciile îl fac trupului și răul pe care îl fac 

sufletului. V-am spus că omul care se lasă dominat de viciu a uitat că spiritul nu trebuie învins ─ că a uitat 

că adevărata putere constă în a învinge răul prin virtute. 

34 Acel om, învins de carne, s-a degradat, și-a încălcat respectul de sine, a coborât din poziția sa 

înaltă de om la o biată ființă prea lașă pentru a lupta. 

35 În loc să aducă lumină, pâine și vin în casa lui, acel om aduce umbră, suferință și moarte, își 

îngreunează crucea lui, a soției și a copiilor și împiedică dezvoltarea spirituală a tuturor celor din jurul lui. 

36 I-am vorbit inimii femeii, mamă și soție, care nu era capabilă să păstreze puritatea în inima ei, nici 

să ofere căldura tandreței și a înțelegerii partenerului și copiilor ei. 

37 Cum ar putea bărbații și femeile să-și înalțe viața sufletească dacă nu au corectat mai întâi erorile 

grave care există în viața lor umană? 

38 Lucrarea mea cere ca discipolii săi să știe cum să dea mărturie despre ea prin sinceritatea și 

veridicitatea acțiunilor din viața lor. 

39 Pe unii și pe alții îi întreb: Aveți copii? Atunci ai milă de ei. Dacă ați putea să le vedeți sufletele 

chiar și pentru o clipă, v-ați simți nedemni să vă numiți părinții lor. Nu le dați exemple proaste, feriți-vă să 

strigați în prezența copiilor. 

40 Știu că în acest moment, mai mult ca niciodată, există probleme în cadrul căsătoriilor ─ probleme 

pentru care persoanele în cauză găsesc o singură soluție: despărțirea, divorțul. 

41 Dacă omul ar avea cunoștințele necesare de cunoaștere spirituală, nu ar comite erori atât de grave, 

căci ar găsi în rugăciune și în duhovnicie inspirația pentru a rezolva cele mai dificile încurcături și pentru a 

trece peste cele mai grele încercări. 

42 Lumina mea ajunge la toate inimile, chiar și la cele triste și deprimate, pentru a le da un nou curaj 

de a trăi. 

43 Puterea mea este acordată celor slabi pentru ca ei să se ridice în curând ─ cu voința de fier de a-și 

transforma existența întunecată și goală într-o viață radiantă prin cunoaștere, prin virtute și spiritualizare. 

44 Discipoli, vreau ca voi toți să predicați prin exemplu, să nu vă prefaceți, să nu trâmbițați 

sinceritatea și să faceți contrariul, ca rodul pe care îl culegeți, în loc să fie amar, să fie gustos. 

45 De aceea, oameni buni, nu uitați că mai întâi trebuie să vă faceți dreptate în viața voastră pe 

pământ, pentru ca apoi să vă puteți găsi împlinirea în munca mea. 
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46 Înainte de a continua să vă plângeți de suferințele din lume, opriți-vă câteva clipe pentru a reflecta 

și pentru a descoperi motivul necazurilor voastre. 

47 Sunt de acord că trebuie să cauți până când găsești cauza durerii tale pentru a putea aplica un 

remediu. Pentru că depinde de tine să împiedici durerea să intre în casa ta. Vă asigur că nu numai că veți 

găsi cauza a tot ceea ce vă face să suferiți, dar, în același timp, vă va fi dezvăluită și procedura de 

vindecare a suferinței. Mila mea se va coborî peste cei care au știut să se roage și să mediteze, iar această 

milă va fi ca un balsam în sufletul și în trupul vostru. 

48 Vă voi dovedi că Mângâietorul promis a venit la voi pentru a vă usca lacrimile și a vă transforma 

durerea în pace. 

49 Veniți la Mine, voi toți cei care purtați o durere ascunsă în inima voastră. Porți în secret în tine o 

durere pe care ți-a provocat-o o trădare, iar amărăciunea ta este foarte mare pentru că a fost o ființă foarte 

iubită care te-a rănit profund. 

50 Fiți liniștiți în voi înșivă, pentru ca rugăciunea să vă lumineze și să știți dacă nu cumva ați fost la 

un moment dat motivul pentru care ați fost trădați. Atunci rugăciunea vă va întări în gândul că trebuie să-i 

iertați pe cei care vă trădează în iubirea, credința, încrederea voastră. 

51 Vă spun cu adevărat că în momentul în care îl veți ierta pe cel care v-a jignit, veți simți pacea Mea 

pe deplin, pentru că în acel moment spiritul vostru se va uni cu al Meu și Eu îmi voi întinde mantia pentru 

a vă ierta și a vă învălui pe amândoi în iubirea Mea. 

52 Vă oțelesc pentru timpul de luptă. De aceea, nu vă gândiți niciodată că suferințele voastre de astăzi 

sunt fără rod. Ce vreți, oameni buni? Trebuie să fie totuși o durere care să te învețe lecțiile. 

53 Acest timp de încercări și lecții pentru sufletul vostru va trece, dar va lăsa în fiecare dintre 

discipolii mei semințele sale de credință, experiență, înțelepciune și putere. După aceea vor veni vremurile 

de luptă, când veți fi persecutați, calomniați și batjocoriți ─ chiar și de cei care se numesc prietenii voștri. 

Dar veți fi surprinși să constatați că nu veți fi slabi de inimă în fața trădării, că nimeni nu vă va putea 

dezamăgi atunci, pentru că veți fi învățat să iertați și să fiți înțelegători și iertători față de semenii voștri. 

54 Îi voi binecuvânta pe ucenicii mei ori de câte ori vor ierta și îi voi binecuvânta pe cei care au fost 

iertați de voi. 

55 Nu sunteți singuri pe lume, ființele plutesc în jurul vostru în număr infinit pentru a vă ajuta și 

inspira în fiecare pas al vieții voastre. 

56 Pentru a primi această influență și lumină spirituală, este necesar să vă rugați, astfel încât să aveți 

întotdeauna dreptul la asistența ființelor înalte. 

57 Fiți sensibili la influențele spirituale și nu va mai exista niciun motiv de poticnire pe cale. 

58 Este o cărare îngustă care se prezintă ochilor tăi și este necesar să privești și să te rogi pentru a nu-i 

trece marginile. Pe ea vă voi găsi întotdeauna, căci cei care vin la Mine pe această cale sunt cu adevărat 

liberi de viciu și de minciună. 

59 Vreți să vă bucurați de vizita invizibilă, precum și de influența ființelor spirituale de lumină? Vreți 

și voi să vă eliberați de cei care se simt acasă în umbra materialismului și a erorii lor? Atunci vă spun că 

secretul este să trăiți o viață liniștită, simplă, să trăiți cu dragoste, să cultivați semințele virtuții în casa 

voastră. 

60 Binecuvântarea mea coboară peste toți. Dar, în timp ce unii știu să o accepte și să se folosească de 

beneficiile ei, alții o resping și astfel se privează de tot harul pe care îl conține. 

61 Acele oștiri spirituale despre care am vorbit reprezintă, de asemenea, o parte din binecuvântările 

Mele pe care vi le trimit. Mesagerii și slujitorii mei, în momentul în care primesc inspirația divină, se 

grăbesc să-i ajute pe frații și surorile lor care locuiesc pe pământ, această planetă care a fost transformată 

de oameni într-o vale de lacrimi. 

62 Numai învățătura mea va putea să vă pună în contact cu lumea spirituală și să vă apropie, așa cum 

se cuvine tuturor copiilor Domnului, care ─ întrucât posedă spiritul ─ nu pot fi separați unii de alții și nici 

nu trebuie să permită ca materia să formeze o barieră între cei care locuiesc pe pământ și cei care sunt în 

lumea spirituală. 

63 Permiteți Cuvântului meu să continue să lucreze în inimile voastre până când vă va face cu 

adevărat sensibili la durerea altora. 
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64 Nu veți putea niciodată să vă îndepliniți pe deplin misiunea spirituală atât timp cât corzile inimii 

voastre nu vor deveni sensibile. 

65 Nu întârziați în pregătirea voastră, nu uitați că în fiecare secundă care trece sunt strigăte de durere 

pe care această umanitate, sora voastră, le emite. 

66 Când ați venit pentru prima dată la manifestarea Cuvântului Meu, Mi-ați prezentat povara 

suferințelor voastre, lamentațiile voastre și ați vărsat multe lacrimi, deoarece credeați că nimeni pe pământ 

nu suferă la fel de mult ca voi. Motivul era că inima ta trăia doar pentru ea însăși și ochii tăi erau închiși la 

orice greutăți sau suferințe ale altora. A fost necesar ca voi să auziți Cuvântul meu, care este sursa eternă 

de adevăr și lumină, pentru ca bandajul întunecat care vă acoperă ochii să cadă și să vă permită să vedeți 

realitatea. 

Dar adevărul este că suferințele voastre, deși mari, vi s-au părut mici când ați început să priviți la alte 

popoare ale pământului prin care trecuseră războaie provocate de dușmăniile, de dorința de putere și de 

setea de răzbunare a oamenilor. Atunci v-ați plecat capul de rușine și Mi-ați spus: "Doamne, iartă-mă. 

Astăzi îmi dau seama că, atunci când durerea din inima mea a devenit intensă, am început să blasfemiez, 

deși ar fi trebuit să-ți mulțumesc pentru că suferințele mele erau incomparabil mai mici decât cele ale altor 

oameni. Dar ignoranța mea a fost cea care m-a făcut să fiu nedrept cu Tine. Astăzi, dându-mi seama de 

greșeala mea, Îți cer iertare pentru toate greșelile mele și Te implor să acorzi tot ceea ce am cerut pentru 

mine celor care poartă o povară nespus mai grea decât cea pe care am purtat-o eu." 

67 Cât de diferit este modul tău de a te ruga astăzi când îl compari cu modul în care te rugai înainte de 

a auzi acest cuvânt! De ce? Pentru că modul vostru de a simți și de a interpreta învățăturile divine s-a 

schimbat. 

68 Acum vă spun, ucenicilor, că nu trebuie să vă opriți și nici să vă convingeți că pentru a exercita o 

milă adevărată este deja suficient să simțiți compasiune, așa cum ați făcut până acum. Nu, oameni buni, 

pentru că sunt multe de purificat, de sensibilizat. Există încă mult egoism care trebuie combătut ca pe o 

buruiană. Există încă multă răceală care trebuie transformată în căldură sufletească, pentru ca în sufletul 

tău să se nască în sfârșit sentimentul de iubire, care este sursa din care izvorăsc compasiunea, mila și toate 

sentimentele nobile și înalte. 

69 Atunci vei putea să te apuci de muncă și de sarcini pe care astăzi nu te-ai simți în stare să le faci 

pentru că încă nu ai puterea care vine din iubirea adevărată. 

70 Așadar, oameni buni: Credeți că trebuie să așteptați fără să faceți nimic ora când sufletul vostru va 

fi luminat de această inspirație și inima voastră va fi umplută de acest ideal? Credeți că doar ascultând 

cuvântul meu puteți face corzile inimii voastre suficient de sensibile? Nu, oameni buni. În același timp în 

care ascultați lecțiile mele, trebuie să vă întoarceți la cei care suferă pentru a fi în contact cu durerea, 

pentru a gusta din paharul suferinței semenilor voștri și pentru a fi martori direcți cu simțurile voastre la 

mizerie, la orfane, la viciile respingătoare, la bolile care vă îngrozesc, la întunericul care întunecă mințile 

confuze, la foamea, la setea și la înnoirea sufletelor. 

71 Numai în acest fel veți putea deveni maeștrii celor care suferă mult în viață. Căci dacă v-ați pregăti 

doar studiind în cuvintele mele și rugându-vă, atunci când veți dori să înfruntați realitatea și veți avea 

intenția de a consola, converti și vindeca, veți constata cu tristețe că veți părea săraci în comparație cu cei 

care au suferit ceea ce voi nu vă puteți imagina, și că ei ar putea fi mai degrabă maeștrii voștri datorită a 

ceea ce au suferit, a ceea ce au trăit și experimentat. Atunci buzele tale ar trebui să tacă și ai putea crede că 

învățătura mea nu este suficient de consolatoare și puternică pentru a-i ușura pe oameni de suferințele lor 

și pentru a trezi în ei credința și speranța în dreptatea mea, în iertarea mea și în dragostea mea. 

72 Unde puteți exersa lecția pe care o primiți pentru a vă pregăti din ce în ce mai mult? Oportunitățile 

sunt atât de numeroase încât, dacă știi să observi, vei descoperi că nu trece o zi din viața ta fără să nu ai cel 

puțin o ocazie de a exercita mila într-una din multele forme în care poate fi exercitată. 

73 Prin darul intuiției pe care l-am dat tuturor oamenilor, puteți descoperi multe lucruri ascunse în 

misterul inimilor ─ multe tragedii care afectează nu numai viața pământească a semenilor voștri, ci și 

sufletele lor. 

74 Cum poți pătrunde în intimitatea acestor inimi fără să le rănești și fără să le profanezi secretele? 

Cum să descoperi acele suferințe ascunse care umbresc viața semenilor tăi? V-am spus deja: intuiția, acea 
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facultate care face parte din darul spiritual al vederii și care ar trebui să se dezvolte pe deplin în voi prin 

rugăciune, vă arată calea pentru a ușura durerea fiecăruia dintre semenii voștri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 313  
1 Eu dau putere minții tale pentru ca ea să poată absorbi tot ceea ce revărs asupra ta în aceste 

momente. 

2 Acesta este momentul marilor dovezi și al marilor învățături. Sufletul vostru știe acest lucru și, de 

aceea, în fața manifestării mele, se apropie, dornic de revelațiile și cuvintele mele. Înțelege că nu va putea 

folosi cu adevărat aceste probe decât cu o mare pregătire. 

3 Niciodată până acum sufletul omului nu a mai văzut un câmp atât de larg pentru desfășurarea sa, 

iar acum se grăbește să-l străbată în dorința de a găsi adevărul pe care l-a pierdut și pe care nu-l mai poate 

regăsi. 

4 Dacă i-aș lăsa pe oameni singuri în căutarea lor, s-ar rătăci. Dar adevărat vă spun: Dacă nu i-am 

abandonat atunci când erau pe drumul lor spre pierzanie ─ cum poți presupune că i-aș abandona atunci 

când caută adevărul? De aceea, am venit la voi în acest moment și v-am adus un mesaj plin de revelații 

care va fi în curând farul și calea pentru sufletul omului. 

5 Mai întâi am venit la acest popor care se adună treptat în jurul manifestării mele divine, iar mâine, 

când vor fi puternici și capabili să învețe, voi ajunge la celelalte națiuni prin ei. 

6 Înțelege responsabilitatea pe care aceste cuvinte o înseamnă pentru tine și lasă-ți întreaga ființă să 

simtă dulcea povară a crucii sale. 

7 Voi, oameni buni, sunteți misionarii care, în această a treia eră, veți deschide drumuri pentru 

sufletul semenilor voștri ─ drumuri ale adevărului care conduc sufletul spre lumină și spre pace. Voi 

sunteți cei care trebuie să creați legături spirituale între popoare, astfel încât popoarele să se armonizeze 

între ele și să se unească. 

8 Deși vă aflați astăzi sub influența Cuvântului meu, dormiți un somn ușor, pentru că nu ați devenit 

conștienți de magnitudinea acestui moment, nici de măreția ordinelor pe care le primiți în acest moment. 

Dar nu veți dormi mereu, în curând furtunile vor veni să scuture frunzișul acestor "copaci" la umbra cărora 

ați auzit de atâtea ori trilul divinului privighetor. Dar când vei vedea cum se scutură crengile și cum 

scârțâie trunchiul ─ când vei vedea cum cad frunzele, fructele și cuiburile ─ atunci îți vei da seama că 

dormeai pentru că nu ai vrut să auzi vocea care te avertiza din infinit, vorbindu-ți neobosit pentru ca tu să 

trăiești treaz și să nu fii niciodată copleșit de durere. 

9 Nu ar fi mai bine dacă te-ai trezi acum la sunetul vocii mele decât mâine la vuietul furtunii? 

10 În curând nu veți mai auzi cuvântul Meu și, dacă nu-l veți asculta așa cum ar trebui să o facă un 

adevărat discipol al învățăturii Mele, mâine va trebui să vărsați lacrimi. Dar atunci nu veți putea spune că 

nu v-am vorbit de pericole sau de persecuții. Pentru că atunci vă veți aminti cu cea mai mare claritate cum, 

în timpul proclamării Mele, am folosit intelectul tuturor purtătorilor Mei de cuvânt pentru a vă spune 

continuu: Vegheați și rugați-vă, pentru că bătălia va fi mare, iar voi trebuie să fiți puternici. 

11 Voi lăsa o cale pregătită, o cale plină de lumină pentru suflet. Îmi voi îndeplini sarcina de Maestru 

față de voi. Dar, mai târziu, fiecare dintre cei care s-au așezat spiritual la masa mea în acest timp pentru a 

mânca pâinea Cuvântului meu, va trebui să-mi dea socoteală pentru fiecare dintre sarcinile încredințate 

pentru munca sa spirituală de zi cu zi. 

12 Care ar fi răspunsul pe care ați dori să mi-l dați în 

Vrei să-mi acorzi momentul când îți cer rodul luptei tale? Mai târziu, în acele momente, îți dorești ca 

răspunsul tău să fie bun în acel moment. De aceea, vă spun că deja faceți ceva pentru ca sufletul vostru să 

culeagă un rod prețios pe calea sa, care îl va face să aștepte cu încredere acel moment. 

13 Vă spun cu adevărat, sufletul vostru va trăi irevocabil acest moment decisiv. Atunci de ce să o 

reprimi cu gândul că sufletul tău trebuie să-și prezinte recolta Tatălui doar după această viață? 

14 Vă dau timp să reflectați și să trăiți la înălțimea misiunii pe care sufletul vostru este menit să o 

îndeplinească în acest timp pe pământ. 

15 Realizează că Eu, ca Maestru, te tratez cu dreptate și iubire, că îți ofer toate mijloacele pentru a 

obține pacea pe care ești menit să o obții. 

16 La fel cum există cei care nu vor să părăsească niciodată acest pământ, există și cei care visează să 

îl părăsească pentru totdeauna. Atât unuia, cât și celuilalt le spun că depinde în mare măsură de ei ca 

dorința lor să se împlinească. 
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17 Dacă cel care tânjește să se întoarcă în valea spirituală își lasă sarcina de pe pământ îndeplinită, se 

va înălța spre acele case și nu va mai exista niciun motiv pentru a continua să se întoarcă în această lume. 

Pe de altă parte, cel care simte o mare înclinație spre material ─ dacă știe să folosească viața pentru binele 

sufletului său făcând bine altora ─ i se va acorda să se întoarcă de câte ori este necesar cu încântare în 

sufletul său. 

Dar dacă cel care dorește să părăsească viața omenească și care tânjește după Viața Spirituală nu și-a 

îndeplinit sarcina, iar dacă cel care dorește să locuiască pe pământ pentru totdeauna nu știe să profite de 

ocazia pe care i-o oferă viața, nici unul dintre ei nu-și va vedea dorințele împlinite: Primul va trebui să se 

întoarcă în lume și să părăsească Valea Spirituală pentru a reveni din nou pe pământ ─ neîncetat ─ până 

când își va îndeplini sarcina și va culege roadele pe care le-a respins de mai multe ori. Cel de-al doilea va 

trebui să fie reținut în Lumea Spirituală până când, în conformitate cu spiritul său, va lua o hotărâre fermă 

în sinea sa de a îndeplini pe pământ sarcina pe care a lăsat-o mereu în urmă fără să-și dea seama. 

18 Să nu credeți că vă reproșez atunci când îmi arătați iubire pentru viața voastră pe pământ. Dacă 

dorința voastră este nobilă și doriți viața pământească pentru a aduce onoare numelui meu, nu voi avea 

nimic de reproșat. Dar dacă înrădăcinarea voastră în lume ar trebui să asculte de scopuri absurde sau de 

pasiuni josnice, voi fi primul care vă va spune că nu sunteți vrednici să locuiți în această lume pe care am 

copleșit-o cu binecuvântări pentru progresul sufletului vostru. 

19 Iubiți-Mă, trăiți în legea Mea, fiți în armonie cu totul și cu toți, atunci locul în care trăiți va fi 

indiferent. Pentru că numai ceea ce contează va fi dezvoltarea voastră spirituală ascendentă. 

20 Nu știți cât de meritoriu este pentru suflet să evolueze în sus în mijlocul circumstanțelor sale 

umane, depășind toate tentațiile lumii. Pentru a dobândi aceste merite, am permis sufletului tău să devină 

om și l-am făcut să locuiască în lumi materiale, pregătite cu înțelepciune de mine. 

21 Fiecare lume, fiecare plan de existență a fost creat pentru ca sufletul să se dezvolte pe el și să facă 

un pas spre Creatorul său și astfel, avansând tot mai mult pe calea perfecțiunii, să aibă posibilitatea de a 

ajunge la țelul călătoriei sale, imaculat, pur și bine conturat, culmea perfecțiunii sufletești, care este tocmai 

locuința în 

Împărăția lui Dumnezeu este. 

22 Cui i se pare imposibil, la urma urmei, să locuiască "în sânul lui Dumnezeu"? Ah, voi, mizerabili 

oameni de intelect, care nu știți cu adevărat să gândiți! Ați uitat deja că ați venit la existență din pântecele 

meu, adică că ați existat în el înainte? Nu este nimic ciudat în faptul că tot ceea ce a izvorât din sursa vieții 

se întoarce la ea la timpul său. Fiecare suflet, atunci când a ieșit din Mine în viață, era virginal de pur; 

totuși, ulterior, mulți s-au pătat în calea lor. Cu toate acestea, deoarece totul a fost prevăzut de Mine într-

un mod înțelept, iubitor și drept, am început imediat să le ofer toate mijloacele necesare pentru salvarea și 

reînnoirea lor de-a lungul drumului prin care copiii Mei trebuiau să treacă. 

23 Chiar dacă această virginitate a sufletului a fost încălcată de multe ființe, va veni ziua în care se 

vor purifica de toate fărădelegile lor și astfel își vor recăpăta puritatea inițială. Purificarea va fi foarte 

meritorie în ochii mei, pentru că sufletul o va fi obținut prin încercări mari și continue ale credinței, iubirii, 

credincioșiei și răbdării sale. 

24 Vă veți întoarce cu toții, pe calea muncii, a luptei și a durerii, în împărăția luminii, unde nu veți 

mai avea nevoie să vă întrupați într-un corp uman și nici să trăiți într-o lume a materiei, căci atunci 

facultatea voastră spirituală de acțiune vă va permite deja să vă trimiteți și să vă faceți palpabilă influența 

și lumina dintr-un plan de existență în altul. 

25 De ce vă inhibați sufletul împiedicându-i progresul și întârziind astfel intrarea în împărăția luminii, 

unde există toate lucrurile glorioase pe care un suflet le poate dori? 

26 Lucrați neîncetat, chiar dacă este doar puțin în fiecare zi, mereu cu gândul de a ajunge la casa care 

corespunde cu adevărat sufletului ─ acea casă pe care eu o numesc uneori "Țara Făgăduinței", unde nu se 

varsă lacrimi, nu se suferă și nu se moare. 

27 La această stare de înălțare și lumină conduce sufletul spiritului această învățătură ─ învățătură 

care este cale, far, hrană și baston. 

28 Binecuvântat să fie cel care, la auzul acestui cuvânt, se înalță pe aripile gândului. Căci atunci când 

se va întoarce din extaz la lupta zilnică a vieții, va purta în el o lumină arzătoare care îl va face să avanseze 
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pas cu pas și îl va apropia de acea casă eternă din care ați venit cu toții și la care trebuie să vă întoarceți cu 

toții. 

29 Mă adresez în aceste momente tuturor discipolilor care preferă să-și dea viața decât să nu asculte 

de poruncile mele. Lasă cuvântul meu să ajungă până la cele mai sensibile coarde ale inimii tale, căci în 

vremurile ce vor veni te vei sprijini adesea pe acest cuvânt. 

30 Dacă păstrați cu adevărat sensul Cuvântului meu, nu veți fi printre cei care vor deplânge încetarea 

manifestării mele spirituale, pentru că ați știut cum să păstrați revelațiile și învățăturile mele. Nu va fi nici 

melancolie, nici tristețe, nici răzvrătire, nici distragere a atenției printre voi, pentru că veți vedea totul 

împlinit conform promisiunilor mele și nici o clipă nu veți avea dorința de a vă răzvrăti sau de a vă opune 

împlini voința mea. 

31 Încă de astăzi aveți deplina cunoștință că oricine face acest pas spre spiritualizare cu fermitate va 

experimenta în curând răsplata, va simți prezența Mea în jurul său și în el, se va bucura de inspirația Mea, 

iar progresul tuturor darurilor sale spirituale va fi evident. Nu va exista doar credința că sunt în jurul 

vostru, ci și realitatea prezenței mele în spiritul vostru. 

32 Cei care cred că după 1950 se vor opri sau își vor pierde spiritualitatea se înșeală. Pentru că tocmai 

după absența cuvântului meu, unii dintre voi vor face pași reali spre progres și înțelegere în învățătura 

mea. 

33 Dacă credeți că în timpul proclamării mele ați atins mari înălțimi de spiritualizare și că acesta a 

fost motivul pentru care Cuvântul meu a înflorit în mințile și pe buzele purtătorilor de cuvânt, sunteți într-o 

mare eroare. Pentru că vă spun cu toată sinceritatea că nu ați făcut încă un pas hotărât spre spiritualizare, 

care este scopul indicat tuturor copiilor mei prin Cuvântul meu iubitor. 

34 Este necesar ca purtătorul de voce să dispară, să nu mai auziți gândurile mele antropomorfizate pe 

buzele acestor creaturi, să abandonați orice ritual și orice simbolism pentru a găsi esența spiritismului. 

35 Spun acest lucru unora și altora ─ celor care tânjesc după progresul sufletelor lor și după înflorirea 

învățăturii mele în acest timp, dar și păstrătorilor de tradiții, obiceiuri și cutume care cred că prin 

practicarea cultelor lor semnificative îndeplinesc legea. 

36 Da, oameni buni, voi știți bine că în cadrul unei Doctrine pure, simple și în esență spirituale, 

precum cea pe care v-am dezvăluit-o, ați creat din nou un cult exterior pe care ați crezut de-a lungul 

timpului că este opera Mea. Dar a sosit momentul în care vă vorbesc cu o claritate absolută. Deocamdată 

ești suficient de puternic pentru a cunoaște acest adevăr. 

37 Împreună cu grâul din Cuvântul meu au crescut urzicile și buruienile erorilor voastre. Dar aici se 

va împlini una dintre parabolele mele date în Epoca a doua, cea care ne învăța să lăsăm buruienile să 

crească împreună cu grâul, fără să încercăm să smulgem buruienile înainte ca grâul să fie copt, pentru că ar 

exista pericolul de a dezrădăcina sămânța bună. 

38 Așa va fi în acest timp, popor binecuvântat. A sosit ceasul în care secera dreptății mele va coborî 

pentru a secera câmpurile în care a fost semănată sămânța mea, pentru ca, în sfârșit, după ce adevărul și 

esența Lucrării mele vor fi fost separate de orice influență umană, să vă puteți bucura de contemplarea 

luminii mele și să vă însușiți cunoașterea acestei revelații divine. 

39 De asemenea, este fixată ora la care aceeași seceră coboară în fiecare comunitate religioasă pentru 

a le secera câmpurile ─ cu scopul de a separa adevărul de tot ceea ce este fals și impur în ele. 

40 Întreaga existență umană s-a dezvoltat ─ știința sa, modul său de gândire și de viață, cunoștințele 

sale, cuceririle și obiectivele sale. Doar partea sa spirituală, sufletul său spiritual, este cea pe care omul a 

neglijat-o, fără să vrea să conștientizeze că sufletul este supus unei violențe constante, fără să se preocupe 

de toate drepturile pe care sufletul le are în viață. Și de aceea, omenirea trăiește în stagnare spirituală de 

multe secole. 

41 Cât de puțin își dau oamenii sufletul cu cultele lor religioase! Câtă sete, câtă foame și câtă dorință 

mare de lumină are sufletul omului! 

42 Este foarte puțin grâu pe care l-a lăsat să crească și sunt multe buruieni. Dar eu vin în ajutorul 

tuturor, cosind câmpurile cu secera neiertătoare și creatoare de dreptate a adevărului pe care, în cele din 

urmă, îl veți vedea strălucind în lumea voastră. 

43 Voi, oameni care auziți învățăturile ultimului an al proclamării mele printre voi: Permiteți-le să se 

întipărească în cele mai subtile, în cele mai sensibile organe ale înțelegerii și ale inimii voastre, pentru ca 
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lumina Spiritului care strălucește în cea mai înaltă parte a ființei voastre să devină eficientă în fiecare 

dintre voi. 

44 Urmele pe care vi le voi lăsa vor fi de pace, astfel încât, atunci când nu veți mai auzi acest Cuvânt 

și nu veți mai avea de dat mărturie despre el, să puteți spune: "Maestrul a plecat și ne-a lăsat calea 

pregătită cu lumina Sa divină". 

45 Semnul meu va rămâne gravat în partea cea mai ascunsă a inimii tale ─ acolo unde se află 

sanctuarul interior. 

46 Este necesar ca cuvântul meu să fie imprimat în mințile voastre, astfel încât să îl studiați cu atenție. 

Numai în acest fel credința și tăria sufletului tău vor fi autentice. 

47 Veți vedea în curând că mulți nu vor crede în încetarea Cuvântului Meu. Dar, cu adevărat, vă spun, 

prin aceasta veți ști că nici ei nu au crezut în prezența mea în timp ce mă manifestam în această formă. 

Cei care au oscilat între îndoială și credință, chiar dacă au pretins că au o credință absolută în 

manifestarea Mea, vor fi aceiași care vor nega faptul că Cuvântul Meu a încetat. Pentru cei care au crezut 

cu adevărat în tot ceea ce v-am dezvăluit și v-am poruncit, nu veți putea ignora nici unul dintre cuvintele 

Mele. 

48 Cei care s-au îndoit și nu au avut o credință deplină, așa cum ar trebui să fie credința unui ucenic 

față de Maestru, se vor opri din drum, hrănindu-se cu ritul monoton și rutinat pe care ei înșiși l-au creat. 

Pe de altă parte, cei care au crezut în Mine în prezent vor continua inevitabil să creadă în Mine chiar și 

după ce manifestarea Cuvântului Meu se va încheia. Ei vor fi ascultători față de ordinele Mele și vor face 

tot ceea ce le este posibil pentru a interpreta corect învățăturile Mele. Ei vor avea un ideal: cel al 

spiritualizării, și vor avea o lumină care îi va însoți mereu: credința. 

49 Privirea Mea se va odihni asupra activității acestui popor odată ce perioada de proclamare a Mea se 

va încheia, pentru a răsplăti fiecare ucenic ascultător, acordându-i mila Mea, încurajându-l să continue 

munca de zi cu zi, încurajându-l să facă mereu noi pași de progres spiritual. 

Știu că printre acești oameni se află cei care nu numai că cred în cuvântul meu, dar consideră că este 

corect și perfect ca Tatăl să pună capăt manifestării sale sub această formă, astfel încât să poată începe 

lupta pentru spiritualizare. Aceste inimi au certitudinea că atunci nu va exista nici abandon, nici vid, și că 

prezența mea va fi și mai palpabilă, pentru că astfel se va apropia un nou tip de comunicare cu divinitatea 

mea, o etapă mai pură și mai perfectă, pentru că va fi un dialog de la spirit la spirit. 

50 Nu mai este departe momentul în care semenii voștri se vor apropia de voi pentru a vă întreba 

despre revelația Mea, pentru a vă cere mărturia despre dovezile pe care vi le-am dat cu privire la adevărul 

Meu. Dar cât de diferit va fi modul în care unii și alții vor depune mărturie despre munca mea. În timp ce 

unii vor adera cu strictețe la adevărul pe care l-au auzit, alții vor trebui să caute argumente pentru a-și 

justifica erorile. 

51 Este necesar să vă vorbesc în acest fel, iubiți oameni, pentru ca voi să reflectați în timp și să vă 

examinați cât mai atent faptele, gândurile, sentimentele, cuvintele și intențiile, lăsând ca conștiința voastră 

să fie cea care determină această introspecție și această examinare. 

52 Acest moment este necesar pentru ca tu să deschizi complet ochii la adevăr, pentru că astfel vei 

putea corecta dacă ai greșit și recupera timpul pierdut. 

53 Mare va fi satisfacția celor care vor conduce învățătura mea spre victorie și o vor face cunoscută în 

toată puritatea și veridicitatea ei. Dar eu, ca Maestru, care vă iubesc foarte mult, vreau ca toți discipolii 

mei să experimenteze această bucurie. 

54 Ascultați-Mă, oameni buni: Eu păstrez în vistieria Mea multe minuni pentru voi, ca să vă 

răsplătesc spiritualizarea. Dar voi aștepta până când vă veți fi unit cu toții ca frați și surori ─ până când 

veți da dovadă cu toții de ascultare față de directivele Mele ─ și apoi voi turna asupra sufletului și trupului 

vostru curentul de lumină, milă, mângâiere și revelație pe care îl păstrez pentru zilele spiritualizării 

voastre. 

55 Mai multă claritate nu poate avea acest cuvânt, care se transmite prin toți purtătorii mei de voce. 

Odată ce va fi fost înțeleasă de toți, justiția mea va fi pregătită să-i privească pe cei care caută o mai mare 

spiritualizare și, de asemenea, să judece faptele celor care încă își caută împărăția în această lume. 
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56 Cine l-a determinat pe om să caute îndrumări pentru acțiunile sale încă de la început? Cine l-a 

făcut să-și caute esența nemuritoare în miezul ființei sale? Spiritul. El a fost cel care i-a dezvăluit treptat că 

o natură superioară îl anima și îl lumina. 

57 Omul s-a dedicat ─ chiar dacă numai treptat ─ prin intermediul darului intuiției și al revelației și 

prin intermediul inteligenței sale, încă din cele mai vechi timpuri ale existenței sale, căutării originii sale, a 

miezului ființei sale, a motivului existenței sale, a șederii sale în lume și a scopului pentru care a fost creat. 

58 De când a devenit conștient că în el existau facultăți care îl deosebeau de celelalte făpturi, a crescut 

în el ideea că îi era rezervat un destin mai înalt între toate ființele creației și, treptat, în taina ființei sale s-a 

născut cunoașterea intuitivă a unui Dumnezeu, a existenței sufletului, de unde și nevoia de a aduce un cult 

sau un sacrificiu spiritual celui pe care îl simțea că a ieșit din el. 

59 Aceasta a fost originea dezvoltării spirituale a umanității ─ o dezvoltare care nu a fost aceeași la 

toți oamenii. Pentru că dintre acestea ─ împărțite în rase și separate prin naționalități, obiceiuri și limbi ─ 

unele au progresat mai rapid decât altele, unele au avut un singur mod de a-I oferi cultul lor lui Dumnezeu, 

iar altele au luat forme diferite. 

60 Eu i-am eclipsat pe toți oamenii cu lumina Mea și le-am dezvăluit astfel singurul adevăr existent; 

dar vedeți cum fiecare om și fiecare popor simte, gândește, crede și interpretează în moduri diferite. 

61 Aceste moduri diferite de gândire ale oamenilor au cauzat diviziunile lor, deoarece fiecare popor și 

fiecare rasă urmează căi diferite și susține idealuri diferite. 

62 Cei mai mulți s-au îndepărtat de calea luminoasă și adevărată, crezând că împlinirea Legii divine 

presupune sacrificii, renunțări și eforturi supraomenești, și au preferat să se constituie în comunități 

religioase și secte a căror împlinire a Legii și acțiune cultică le este mai ușor de urmat. În acest fel, 

oamenii cred că își pot satisface dorința de lumină și înălțare pe care o simt în sufletele lor. 

63 Multe secole și multe veacuri au trecut fără ca oamenii să realizeze că împlinirea legii mele nu este 

un sacrificiu uman și că, dimpotrivă, ei sacrifică trup și suflet lumii atunci când nu ascultă de poruncile 

mele. Ei nu au realizat, nu au vrut să realizeze că oricine trăiește conform cuvântului meu va găsi 

adevărata fericire, pace, înțelepciune și glorie, pe care oamenii materializați și le imaginează într-un mod 

atât de diferit. 

64 Lumea morală și științifică care vă înconjoară este opera unor oameni cu idealuri materialiste ─ 

oameni care au căutat doar îmbunătățirea materială a omenirii, iar eu le-am permis să-și facă treaba, să o 

ducă la capăt, să cunoască consecințele și să culeagă roadele ei, pentru ca ei să poată trage din ea lumina 

experienței. În această lumină, dreptatea mea va fi dezvăluită și, în această dreptate, legea mea va fi 

prezentă, care este iubirea. 

65 Odată ce oamenii își vor da seama de greșelile lor și vor porni să găsească adevărata cale, acest 

lucru se va întâmpla pentru că s-au trezit, pentru că s-au pocăit, pentru că au fost iluminați, iar atunci 

lucrările lor nu vor avea doar un scop uman, ci și unul spiritual. 

66 Fiecare națiune, comunitate religioasă, sectă, știință și om poartă în el partea sa de falsitate și 

eroare, precum și partea sa de adevăr. Dar va veni timpul când nevoia de a se uni va veni la ei ca o forță 

puternică și irezistibilă, fiecare contribuind cu sămânța sa în dorința de a intra în armonie cu toți. Vor 

trebui să existe lupte, certuri și confuzie. Dar acestea vor fi necesare pentru ca toți să ajungă la singurul 

rezultat, care este adevărul imuabil al existenței și legii mele. 

67 La sfârșitul luptei, oamenii ─ acum împăcați cu ei înșiși și cu vecinii lor ─ vor înțelege că, pentru a 

atinge scopul cunoașterii și pentru a experimenta pacea adevărată, este esențial să trăiască în armonie cu 

Legea Divină, care izvorăște tocmai din iubirea Creatorului. 

În același timp, ei vor înțelege că nu este necesar să profesezi atâtea și atâtea religii diferite pentru a te 

putea păstra în bunătate și moralitate, ci că, pentru a ajunge la o adevărată armonie între toate și pentru a 

avea o moralitate care să fie dincolo de cea pur umană, este suficient să porți în inimă cuvântul pe care îl 

numești "învățătura lui Hristos" și pe care, pentru a-l înțelege pe deplin, trebuie să-l trăiești și să-l iubești 

cu simplitate și smerenie. 

68 Lumina revelației pe care v-am trimis-o în acest timp am transformat-o în Cuvânt clar și simplu 

prin intermediul transmițătorilor sau purtătorilor Mei de voce, pentru ca întreaga umanitate să o cunoască 

și să o ajute în trezirea ei ─ astăzi, când toți caută mijloace și soluții pământești pentru a se salva din 
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haosul în care se afundă tot mai mult lumea ─ astăzi, când nimeni nu încearcă să se inspire spiritual pentru 

a găsi în Mine răspunsurile la întrebările sale și soluția la problemele sale. 

69 Cuvântul meu va ajunge în palate și în simple colibe, va bate la ușile inimilor, va face să tremure 

sufletele, îi va vindeca și mângâia pe cei bolnavi trupește sau sufletește și va ilumina mințile întunecate. 

70 Ferice de cei care o primesc cu bucurie, care o ascultă și meditează la sensul ei, căci ea va fi 

sămânță roditoare în inimile lor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 314  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Încă o dată v-am ascultat și uniunea rugăciunilor voastre a fost cel mai bun cântec de laudă pe care 

Mi l-ați adus. 

2 Din fiecare dintre voi iese un rod de iubire care este ca o notă de armonie cu Tatăl vostru, iar 

unirea gândurilor voastre formează un concert plin de puritate spirituală. 

3 La unii văd că acest sunet este rugăciune, mulțumire pentru binefacerile pe care le-au primit de la 

Mine. 

4 Pentru alții, acest gând este plin de tristețe și amărăciune din cauza nenorocirilor pe care le-au 

întâlnit pe cale. Dar prin unirea acestor gânduri, voi formați un act de credință care este un omagiu și un 

respect față de divinitatea mea. 

5 Aceasta este legătura pe care Tatăl o aștepta de la spiritul copiilor Săi ─ acesta este darul de iubire 

pe care nu ai vrut niciodată să i-l oferi. 

6 Dar rugăciunea pe care v-am învățat-o în toate timpurile și pe care nu ați fost întotdeauna capabili 

să o oferiți din cauza lipsei de dezvoltare spirituală este cea care vă va ghida și, sub lumina ei, veți realiza 

acum un adevărat dialog spiritual cu Dumnezeul vostru. 

7 Atâta timp cât sunteți sub influența Cuvântului meu, lumea cu cărările ei spinoase dispare pentru 

voi. 

8 În ziua a șaptea, trupul tău se odihnește de muncile sale pământești, iar sufletul tău, liber ca o 

ciocârlie, ajunge să dorească sursa inepuizabilă a înțelepciunii mele. Ea vine la manifestarea mea și se 

întărește în strălucirea iubirii mele pe care i-o ofer în învățătura Cuvântului meu. 

9 Nu caut credința în unii sau neîncrederea în alții. Nu caut merite mari la unii sau mici la alții. Nu, 

oameni buni. Iubirea mea divină este perfectă, Eu sunt Tatăl tuturor, iar când vă dau instrucțiunile Mele, 

vă dau tuturor aceeași esență, aceeași iubire. 

10 Dacă întreaga omenire ar asculta cuvântul meu, nu ar exista binecuvântări pentru unii și cenzură 

pentru alții. Fie că mustrarea mea ar fi universală, fie că binecuvântarea mea ar fi pentru toți. Dar acum 

este momentul în care Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului uman, și nu toți vor fi martori la 

această manifestare. 

Numărul martorilor mei destinați să asculte învățătura mea prin intermediul unui purtător de cuvânt 

este foarte mic. Dar vă spun cu adevărat că, dacă acești martori vor ști să se pregătească, omenirea va auzi 

cuvântul meu prin buzele lor. Căci toți vor ști că Duhul Sfânt v-a învățat prin intermediul intelectului 

uman. 

11 Pentru aceasta vă pregătesc ca un Tată, pentru ca după 1950, când veți ieși la mulțimi și va trebui 

să vorbiți în numele meu, cuvântul meu, care este adevăr, să nu fie amestecat cu impurități și minciuni ─ 

astfel încât să curgă ca un izvor de apă limpede ca cristalul. Căci izvorul acestei ape, care este Duhul meu, 

este limpede și curat, și ceea ce iese de pe buzele voastre trebuie să fie curat. 

12 Vreau ca voi să fiți mereu puri, să fiți ca o oază printre oameni, unde toți cei însetați de adevăr își 

pot potolesc setea și nu găsesc în această apă impuritatea noroiului. 

13 Când se va sfârși acest timp de instruire, Îmi veți spune: "Tată, de ce ai fost cu noi atât de puțin 

timp? De ce ai plecat atât de repede?" Dar Eu vă voi răspunde: durata instruirii Mele pentru discipolii Mei 

din Era a Treia a fost fixată de ceasul eternității, iar în aceasta veți putea înțelege și continua lecțiile din 

vremurile trecute. Nu v-am dat niciun alt fel de instrucțiuni. 

14 Trebuie să vă arăt ordinele mele până la ultimele mele cuvinte, ca să nu vă clătinați în momentul 

încercărilor. Este voința mea ca voi să aveți un răspuns la orice întrebare, o rază de lumină pentru orice 

îndoială, puterea legii mele pentru orice slăbiciune. Atunci veți putea să triumfați în îndeplinirea misiunii 

voastre și, astfel, să vă reîmprospătați sufletul în cea mai frumoasă și mai sublimă misiune pe care v-am 

încredințat-o de la începutul timpului, care este să răscumpărați și să iertați din iubire, să faceți binele ─ nu 

pentru binele vostru, ci pentru a fi pe placul Tatălui vostru și pentru a vă desăvârși sufletul. 

15 Exercitarea misiunii voastre vă va da pace și, odată ce veți fi puternici prin puterea iubirii, veți 

învăța această umanitate, care astăzi este goală, înfometată și bolnavă, că numai exercitarea bunătății va 

aduce în sufletele lor balsamul care este pacea lui Dumnezeu. 



U 314 

34 

16 Aceasta va fi învățătura pe care o veți aduce oamenilor în numele meu, când într-o zi ei nu vor mai 

găsi bunăstarea și pacea, care este cel mai mare bine al sufletului, nici în știință, nici în bogății, nici în 

mișcările acestei lumi. Atunci îl vor întâlni pe drumul lor pe fratele umil, discipolul meu, apostolul meu, 

care ─ fără să se laude, fără să-și trâmbițeze misiunea ─ învață cu faptele sale de iubire și de adevăr. 

Atunci oamenii vor descoperi secretul păcii și își vor purifica inimile pentru a primi pacea perfectă din 

împărăția mea. Căci pacea oamenilor dispare adesea din cauza fricii de ceilalți. Aceasta este doar o pace 

aparentă, este neliniște. Cu aceasta nu există pace în suflet. 

17 Luptați, discipoli, formați în inima copiilor mei o împărăție a păcii din care să poată trăi într-o 

lume mai bună, o lume puternică ─ nu cea fragilă pe care mi-o prezintă astăzi. Căci cu o suflare slabă sau 

cu o agitație a forțelor naturii, aș putea distruge lucrarea deșartă și mândră a oamenilor. Dar este lucrarea 

copiilor Mei și Eu o respect ─ îi permit să-și dea roadele, pentru că știu că, în cele din urmă, obosiți de 

lucrările lor, vor accepta învățăturile iubirii Mele. 

18 Toate lucrările mele au la origine dragostea și dreptatea. Tot ceea ce vedeți, tot ceea ce puteți 

discerne cu ajutorul intelectului, chiar și cel mai mic atom, trăiește și se mișcă pe calea iubirii și a dreptății. 

Căci totul a fost creat de Mine, iar în Duhul Meu nu există nici impuritate, nici imperfecțiune. 

19 Multe dintre marile opere pe care omul Mi le arată și cărora le-a dedicat viața, puterea și aroganța 

sa, nu au ca origine iubirea și dreptatea, iar orice operă care nu are această origine va fi distrusă și doar 

lumina experienței va rămâne ca rod pentru oameni. 

20 Omul și-a bazat noua sa viață pe știință, cercetând și construindu-și turnul mândriei, turnul lui 

Babel, din care nu Mi se închină, nu Mă recunoaște. Dar adevărat vă spun că omul va cădea în confuzie și, 

în confuzia sa, va distruge noul său Turn Babel. Atunci omenirea va realiza că, încă din Prima Eră, omul 

și-a construit turnul vanității, al neîncrederii împotriva Mea, iar consecințele pe care le-a avut în trecut se 

vor repeta în Era a Treia. 

21 Materialismul, aroganța și mândria vor fi dărâmate, iar confuzia se va instala în rândul oamenilor. 

22 Învățații se vor îndoi de erudiția lor, oamenii de știință vor ─ atunci când vor crede că au găsit 

scopul ─ se vor împiedica de un mister de nepătruns. Forțele naturii se vor întoarce împotriva oamenilor 

de știință pentru că nu au fost folosite cu dragoste, iar haosul va domni printre oameni. 

23 Amintiți-vă că Eu sunt începutul și sfârșitul, știința și cunoașterea. Le-am dat oamenilor această 

lumină și m-am bucurat de faptele lor atunci când le-au folosit în slujba binelui, când au folosit darurile și 

facultățile cu care i-am înzestrat pentru dezvoltarea sufletului și a intelectului. Atunci ei au arătat respect 

față de Mine, au îndeplinit cu fidelitate sarcina pe care le-am încredințat-o. Dar când și-au folosit darurile 

în slujba răului, a vanității, a dorinței de glorie proprie, nu M-au ascultat, au îndoit calea, M-au jignit. Dar, 

în înțelepciunea Mea, i-am folosit pentru a-mi îndeplini planurile divine, i-am folosit ca exemple pentru 

umanitate, ca instrumente ale dreptății Mele. 

24 Sunt eu un dușman al științei? Sunt eu un obstacol în calea progresului și dezvoltării copiilor mei? 

Dacă cineva este de această părere, este pentru că nu a înțeles cum să interpreteze cuvântul meu, nu l-a 

înțeles pe Tatăl în adevărul său. Căci orice dar sau capacitate care există în om trebuie să aibă o dezvoltare, 

pentru că dezvoltarea este Legea Universală. 

Totul în creația Mea trebuie să se desăvârșească, voi toți trebuie să vă întoarceți la Mine ─ puri, 

perfecți și înmulțiți. Dar dacă am intervenit în voința omului pentru o perioadă scurtă de timp, este pentru 

că păcatul și răul uman au o limită, care este dreptatea mea. 

25 Odată ce omenirea va fi trecut prin acest creuzet, odată ce lumina adevărului se va ridica 

victorioasă asupra întunericului, atunci ─ o, popor iubit ─ oamenii vor construi pe temelii ferme noul turn, 

care va fi un templu al mulțumirii lui Dumnezeu, un sanctuar al păcii, unde nu va exista niciodată vreo 

dispută cu privire la existența mea, unde cunoașterea unuia este cea a tuturor. Nu va exista idolatrie, 

secretomanie sau înșelăciune față de legea mea. 

Atunci, cu ajutorul meu, oamenii vor întemeia în această vale de lacrimi o lume a păcii în care vor 

înflori toate virtuțile, în care toate științele vor fi perfecționate. În sânul tuturor instituțiilor, ei vor simți 

răsunând vocea mea care le spune: "Iubiți-vă unii pe alții", iar în viața lor armonioasă oamenii vor 

recunoaște imaginea patriei veșnice. 

26 Dacă omul, în ciuda imperfecțiunilor sale, a descoperit atât de multe ─ ce se va întâmpla mai întâi 

când va veghea, se va ruga și se va hrăni cu Mine? Ce se va întâmpla când se va apropia de sursa Mea de 
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lumină și adevăr cu respect, umilință și dragoste? Duhul Sfânt va revărsa asupra oamenilor toate revelațiile 

pe care le-a păstrat în vistieria Sa secretă. 

Când se va întâmpla acest lucru, nu va mai fi necesar ca omul de știință să își storcă creierii și să 

consulte cărțile, pentru că spiritul său îl va conduce la sursa inepuizabilă a înțelepciunii Mele. Acolo Mă va 

găsi așteptându-l, așteptându-l mereu, pentru a-i dezvălui noi și mari lecții. Astfel îi voi conduce pe oameni 

din revelație în revelație, din casă în casă, din perfecțiune în perfecțiune până în eternitate. 

27 Pentru aceste vremuri care vor veni, vă pregătesc. Veți fi cu toții martori ai împlinirii acestor 

promisiuni, veți avea cu toții norocul de a fi o notă armonioasă în concertul Domnului. 

Dacă mă folosesc de voi atunci când încălcați legea Mea pentru a vă dezvălui dreptatea Mea, mă voi 

folosi de asemenea de voi atunci când trăiți în conformitate cu poruncile Mele pentru a vă răsplăti cu 

revelațiile Mele, cu mesajele Mele de iubire. 

28 Astăzi construiesc un sanctuar în inima copiilor Mei. Dar în această construcție trebuie să mă 

bazez pe sprijinul vostru. 

29 La ce sanctuar se referă Tatăl, o, popor? ─ Cea a sufletului tău. Căci în acest moment o văd în 

ruină. Dar te voi ajuta să o reconstruiești. 

30 Sanctuarul Domnului a existat dintotdeauna, nu are nici început, nici sfârșit, este opera lui. Spiritul 

Său divin și infinit este cel care așteaptă pregătirea voastră pentru ca voi să simțiți în el, unde totul este 

armonie și perfecțiune. 

31 Planeta voastră, care este un atom în mijlocul imensității universului, are sarcina de a fi o imagine 

a acestui templu armonios. 

32 Prin urmare, când veți ajunge la această cunoaștere, care nu va fi doar cuvânt sau teorie ─ nu, 

discipoli, care va fi ceva ce simțiți și trăiți, atunci nu veți mai avea nevoie de bisericile de piatră. Sufletul 

tău nu va mai avea nici o dorință pentru aceste locuri care îl împiedică să-L cunoască mai bine pe Domnul 

său. Va căuta libertatea și, în harul binecuvântat pe care i l-am încredințat, va găsi scara către perfecțiunea 

sa. 

33 Acest lucru se va întâmpla atunci când omul se va simți însoțit și privit de Mine, când își va da 

seama că nu există praf murdar sub picioarele sale. Atunci va înțelege că locuința lui este un mic sanctuar 

pentru Mine, că lumea lui, deși este doar un atom în imensitatea creației, este în totalitatea ei sanctuarul 

universal al lui Dumnezeu. 

34 Toate lumile în care se perfecționează copiii mei sunt ca o grădină infinit de mare. Astăzi sunteți 

încă niște lăstari fragede, dar vă promit că nu vă vor lipsi apele cristaline ale învățăturilor mele și, prin 

udarea lor, veți crește din ce în ce mai mult în înțelepciune și iubire, până când, într-o zi, în eternitate, când 

copacii vor da fructe coapte din belșug, grădinarul divin va putea să se reîmprospăteze în munca sa 

gustând din roadele propriei sale iubiri. 

35 Iată cum vă pregătesc, ucenicilor, vă deschid în fața voastră Cartea Vieții, astfel încât să nu mai 

doriți un loc anume pentru a vă închina la Mine ─ astfel încât să Mă simțiți în orice loc și în orice clipă ─ 

fie pe câmp, în văi, pe munte sau pe malul mării. Prezența ta în orice loc este suficientă pentru ca acesta să 

fie sfințit, pentru că eu sunt în tine. 

36 Când vă vorbesc în acest fel și vă instruiesc, este pentru a vă elibera de fanatismul pe care l-ați avut 

în mod tradițional ─ nu pentru a crea un nou fanatism printre voi. 

37 Realizează că învățătura mea, deși profundă, este simplă și clară. 

38 Înainte de a fi învățători, vreau să fiți buni discipoli care învață de la Mine, astfel încât oamenii să 

nu vă confunde, să răspundeți la fiecare întrebare cu siguranță și sinceritate, cu bunătate și iubire, pentru că 

un astfel de cuvânt pătrunde cel mai mult în inimi. 

39 V-am spus că, în multe cazuri, un cuvânt de înțelepciune și de iubire a fost suficient pentru a salva 

un suflet, că acel cuvânt nu a fost uitat, pentru că a rămas în acel suflet ca un sigiliu de foc veșnic și că 

acesta a păstrat acel cuvânt, care a fost salvarea lui, nu numai în viața pământească, ci chiar și în lumea de 

dincolo. 

De aceea, vă las ca moștenire Cuvântul meu, care este ca o cheie care deschide calea spre pacea 

sufletelor. Nu vă temeți de răscruce, nu lăsați nenorocirile să vă împovăreze, înlăturați îndoielile, 

cufundați-vă în învățătura mea, atunci această putere vă va oferi o mare fericire. Vai de cei slabi, vai de cei 

care nu sunt întăriți de învățătura mea, căci vor continua să se poticnească pe cale! 
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40 Vreau ca poporul Meu, martorul Meu, ucenicul Meu să fie cel mai puternic pe căi, pentru ca el să 

salveze mulțimile pe care i le pun în cale. 

41 Astăzi nu ești încă în stare să înțelegi tăria sufletului tău, pentru că ești încă slab în credință. Dar 

voi face această credință puternică prin mari încercări. Dar încrederea pe care o aveți în Mine trebuie să o 

aveți și în voi înșivă, deoarece Eu v-am dat darurile pe care le purtați în voi. 

42 În curând, proclamarea mea prin intermediul intelectului uman se va sfârși, iar după 1950 nu mă 

veți mai auzi prin această proclamare. Dar nu trebuie să vă întoarceți la cei care au fost purtători de voce 

sau purtători de daruri pentru a mă chema pe mine sau pentru a chema lumea mea spirituală. Nici măcar în 

cea mai mare încercare nu veți încerca să nu ascultați de voința Mea. 

43 Pregătiți-vă pentru ca, prin puterea învățăturilor mele, să puteți preveni apariția multor evenimente 

și să le evitați în măsura în care este voința mea. Dar dacă dormiți, aceste încercări vor trebui să vină și să 

vă facă munca mai dificilă. 

44 Câți bărbați și femei merg pe alte căi decât cele pe care vi le-am trasat, deși au în sufletul lor 

spiritual aceleași daruri ca și voi. Dacă acești bărbați și femei găsesc în tine un bun învățător, vor afla 

motivul acestor daruri și vor ajunge la o dezvoltare profundă în cunoașterea învățăturilor Mele. Dar dacă 

nu vor găsi un bun învățător pe calea lor, unii vor cădea în confuzie, alții își vor folosi darurile pentru a le 

desfășura după propria imaginație și voință, iar alții vor deveni instrumente ale unor puteri invizibile, care 

pot fi cele ale luminii, dar și cele ale întunericului. 

45 Așadar, discipoli, nu dormiți în privința îndeplinirii misiunii voastre. După 1950, vă voi acorda o 

perioadă de timp pentru a reflecta asupra misiunii voastre, iar în această reflecție veți ajunge la uniunea 

cunoștințelor din învățătura mea. Datorită acestei uniuni, veți face față evenimentelor și luptei. 

46 Astfel, vă avertizez asupra tuturor încercărilor, iar în ultimul an al prezenței mele printre voi la 

această manifestare vă voi vorbi despre toate pericolele și vă voi spune cum să le treceți. 

47 Ascultați ce vă spun acum: în sânul unei mari Biserici, clerul va vorbi omenirii despre Duhul 

Sfânt. Ei vor vorbi despre cea de-a treia eră. Ei vor vorbi despre cele șapte peceți. Ei vor face o chemare 

către biserici, pretinzând că vor alege cele o sută patruzeci și patru de mii de persoane și le vor sigila cu 

semnul cu care i-am marcat pe cei aleși prin Voința Mea. Dar îi voi chinui pe toți oamenii, cu clerul 

umanității Mă voi manifesta prin conștiință și îi voi supune la mari încercări. 

În acel moment, voi ști pe care dintre voi îl voi folosi pentru a da aceste dovezi. Voi vorbi prin 

mijlocirea ta cu puterea de convingere pe care ți-am dat-o. 

48 Nu oamenii vor fi cei care vor face cunoscute omenirii revelațiile Duhului Sfânt, căci în sfaturile 

înalte ale Domnului numai El este. 

49 Doctrina spirituală trinitară-mariană nu v-a fost dezvăluită de nicio ființă umană. Eu, Tatăl, v-am 

anunțat-o deja în Prima Eră, prin profeții Mei. Prin Isus, "Cuvântul" Tatălui, vi-l anunț, vi-l promit ca pe o 

revelație nu foarte îndepărtată. 

50 În această a treia eră, manifestându-Mă prin intermediul intelectului uman, Mi-am îndeplinit 

promisiunea și am dezvăluit lecțiile care erau ascunse. Nu omul a fost cel care a acordat darurile spiritului 

tău, ci eu ți le-am încredințat atunci când ai ieșit din mine. 

51 Nu omul a fost cel care a desenat simbolul trinitar pe frunțile voastre. Domnul a fost cel care te-a 

marcat în spirit. Nu omul a fost cel care v-a hotărât sarcina, ci vocea mea atotputernică. 

52 Cum ar putea Tatăl să îngăduie oamenilor o asemenea profanare și înșelăciune? Eu, Mielul jertfit, 

sunt singurul demn să deschid pecețile Cărții Înțelepciunii, Marea Carte a Vieții, care conține destinul 

tuturor lucrurilor create. Eu, Alfa și Omega Cuvântului Divin, sunt singurul care vă poate spune revelațiile 

intime ale Divinității Mele. Cum aș putea permite ca un om cu mintea lumească și ireverențioasă să 

irosească lecțiile divine, după voia lui, pentru a-i păcăli pe cei ignoranți și a se înălța printre oameni? 

53 Semnele acestor profanări vor deveni vizibile (chiar și printre voi), dar acest lucru se va întâmpla 

doar pentru ca voi, oameni iubiți, să vă treziți. Semne de profanare, mărturii false, miracole false vor ieși 

la iveală printre oameni; vor apărea falși profeți, false manifestări care vor fi atribuite Divinității mele. Dar 

aceasta nu va fi decât o dovadă a dorinței pentru progresul sufletelor, pentru venirea Duhului Sfânt, pentru 

împlinirea profețiilor mele și a tuturor promisiunilor mele. 

54 Nu întârziați timpul venirii mele spirituale printre oameni, nu fiți un obstacol în calea manifestării 

mele printre oameni prin lucrările voastre, prin pregătirea voastră defectuoasă. Pentru că, deși nu sunteți 
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Răscumpărătorul, nici nu trebuie să proclamați că veți salva oamenii, nici nu sunteți singurii în această 

lucrare, ați fost solul fertil care a așteptat cu răbdare sămânța mea de mântuire. Voi faceți parte din 

legiunile mele de lumină, din armatele mele de pace și adevăr, care luptă deja în acest timp pentru a pune 

bazele păcii. 

Dar eu vă pregătesc pentru ca voi să vă îndepliniți misiunea de Israel cel puternic, misiune pe care nu 

ați îndeplinit-o niciodată, dar pe care trebuie să o duceți la bun sfârșit astăzi, pentru a ajunge la casa de 

lumină care vă așteaptă, de unde veți vedea alte orizonturi, unde veți exercita dreptatea și iubirea mea și vă 

veți ridica la nivelul perfecțiunii, până când vă veți lua locul în sânul lui Dumnezeu. 

55 Sunt fantezii pe care ți le transmit? Nu, oameni buni. Vouă, ca ființe umane, vă dau instrucțiuni 

morale și vă înzestrez cu virtuți, ca să trăiți cu dragoste și în pace în casele voastre, pentru ca pâinea 

voastră să nu fie amară. 

Învățătura mea aduce bunăstare, încurajare și progres, dar această hrană nu este suficientă pentru 

sufletul vostru. Sufletului tău îi lipsește o hrană superioară pentru a-și continua călătoria în infinit după 

moartea trupului său pământesc. Pentru această călătorie dau învățături de suflet care apar omului ca niște 

fantezii ─ lecții profunde și insondabile chiar și pentru cea mai alertă imaginație. Îi încredințez această 

cheie sufletului tău pentru ca el să o folosească pentru a deschide toate ușile pe care le va întâlni pe drumul 

său și pentru a-și continua astfel călătoria spre perfecțiunea spirituală. 

56 Învățătura mea conține toate învățăturile. Ea este "calea, adevărul și viața". Prin urmare, ar trebui 

să o urmezi în toate momentele existenței tale. 

57 Oferiți divinului cel mai înalt loc în sufletul vostru și dați trupului ceea ce i se cuvine. Dați lui 

Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și împăratului ce este al împăratului! 

58 Când înveți să fii drept în viața ta, pasul tău va fi ferm, iar îndoiala și nesiguranța vor dispărea. 

59 Când va veni vremea predicării voastre, când vor dispărea slăbiciunile și actele de cult superflue ─ 

când vă veți ocupa doar de ceea ce este necesar și înălțător pentru sufletul vostru, atunci vă veți bucura de 

un timp mai îndelungat pentru a practica lucrarea mea. Atunci, când pe drumul vostru veți întâlni pe 

cineva care are nevoie de ceea ce aveți, nu vă veți arăta îndoielnici ca Toma, nici ca Petru în momentul său 

de lașitate, nici ca Iuda nu veți fi slabi în fața deșertăciunilor și ispitelor. 

60 Sufletul tău îmi spune: "Stăpâne, de ce ne compari cu acele suflete extraordinare?". Dar Maestrul 

vă spune: Este adevărat, discipolii mei din a doua eră au fost suflete mari care au lucrat printre oameni 

pentru progresul lor spiritual ─ un progres pe care oamenii din acea vreme nu l-au realizat, nici în prezent. 

Dar erau suflete ca și voi și erau și ei oameni ca și voi. Virtutea lor a luptat împotriva imperfecțiunilor lor; 

dar sufletul lor, fiind mai puternic, a învins slăbiciunile umane și s-au dedicat practicării învățăturilor 

mele, au ajuns, în virtutea virtuții și a iubirii lor, la respectarea exactă a Doctrinei mele, iar exemplul pe 

care fiecare dintre ei l-a lăsat în urmă a fost demn de Maestrul care i-a instruit. 

61 Și voi veți da mari exemple demne de Maestrul care v-a vorbit în această a treia eră. Vă îndoiți de 

Mine și de voi înșivă? Aștept cu răbdare ca voi să interpretați Cuvântul Meu și vreau ca și voi să instruiți 

cu răbdare omenirea. 

62 Eu, cel mai răbdător Maestru, îți explic clar lecția pe care nu ai înțeles-o, iar testul pe care nu ai 

știut să-l treci, ți-l pun din nou în cale. Apoi, când vei trece de ea, sufletul tău se va simți puternic și îmi va 

mulțumi. Apoi, Maestrul va lua Cartea Înțelepciunii și vă va preda o nouă lecție. 

63 Dar odată ce această carte va fi păstrată în altarul inimii voastre, Maestrul vă va spune: "Nu mai 

sunteți discipoli, sunteți Maeștri". Du-te la umanitate, care nu cunoaște revelațiile mele, și deschide în fața 

ei Cartea Înțelepciunii și instruiește-i pe semenii tăi cu aceeași răbdare cu care te-am învățat pe tine. 

64 Când ți-am subliniat defectele tale, am făcut-o pentru ca tu să le corectezi. Amintiți-vă, de 

asemenea, atunci când mergeți la semenii voștri și găsiți aceleași defecte în ei, că acestea pot fi corectate 

cu răbdare și dragoste. 

65 Am predicat eu violența în învățăturile mele? Am folosit biciul ca să te învăț? Nu, discipoli, v-am 

iertat cu dragoste. Voi, bărbații: Aveți deja răbdare cu partenerul dumneavoastră? Soții: Ai avut răbdare cu 

soțul tău? Și voi doi, soți: ați avut răbdare în creșterea copiilor voștri? Dacă ați acționat în acest fel, ați 

acționat ca Mine. Dacă nu ați făcut acest lucru, vă iert. Dar te voi testa în călătoria ta prin viață până când 

vei trece. 
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66 Vă las încă o dată cuvântul meu ca o sămânță de iubire. Când o semănați, amintiți-vă că nici măcar 

sămânța materială nu încolțește în momentul în care este semănată, cu atât mai puțin poate deja să 

înflorească și să dea roade. Toate acestea necesită iubire, merit și sacrificiu pentru a fi crescute. 

67 Solul pe care vi-l ofer este inima oamenilor, iar sămânța este revelația mea ca Spirit Sfânt. 

Dedicați-vă câmpului cultivat, iubiți-l, binecuvântați-l. Căci prin exemplul vostru veți instrui noi lucrători 

care, împreună cu voi, vor fi semănătorii Erei a treia. 

68 Învățați să recunoașteți învățătura mea. Unde îl puteți descoperi? În cuvintele rostite de purtătorul 

de voce? Nu, discipoli. Aveți instrucțiunile mele în esența acestui cuvânt. Dacă ești în contact cu Domnul 

tău de la spirit la spirit ─ cum poți să-mi recunoști vocea divină? Prin vocea spiritului tău. Acolo voi fi 

veșnic în tine, învățându-te. 

69 Iubirea mea va face să tremure cele mai sensibile coarde ale inimilor voastre. Dar va fi în 

conformitate cu conștiința voastră că veți auzi concertul meu divin și mulți dintre voi mă vor vedea în 

forma spirituală a lui Isus. Trebuie să vă atrag atenția că forma lui Iisus nu este cea mai perfectă modalitate 

în care Mă veți vedea. Când v-am spus în trecut: "Toți ochii Mă vor privi", v-am dat de înțeles că toți veți 

cunoaște adevărul, deși trebuie să vă spun că Mă voi limita în funcție de evoluția fiecărui suflet. Dar, pe 

măsură ce urci pe scara perfecțiunii, mă vei vedea cu siguranță în toată gloria mea. 

70 Nu încercați să vă imaginați pe Mine în vreun fel acum. Gândiți-vă: dacă spiritul vostru, deși 

limitat, este esență, este lumină ─ atunci ce formă ar putea avea Spiritul Universal al Domnului vostru, 

care nu are nici început, nici sfârșit? Lasă ceea ce este de nepătruns în Cartea mea de Înțelepciune Divină. 

Veghează și roagă-te și, odată ce moartea umană îți va elibera sufletul, voi îndepărta pentru el un alt 

văl din cartea Mea infinită de revelații, pentru ca el să îl cunoască pe Tatăl și să se cunoască pe sine însuși 

─ astfel încât, atunci când vei ajunge în lumea de dincolo, să fii răpit la contemplarea unei lumi mai bune, 

o lume minunată care te așteaptă, dar care nu va fi ultima în care vei locui. 

71 Rugați-vă, oameni buni, rugați-vă pentru umanitate. Cu rugăciunea ta sau fără ea, sunt alături de 

toți. Dar doresc ca rugăciunea de a ne iubi unii pe alții să înflorească printre copiii mei. 

72 Am vizitat lumea voastră și, văzând nevoile voastre, v-am lăsat un dar de iubire. Nu ai vrut să 

înveți limba mea divină. Eu, însă, o cunosc pe a ta, chiar dacă este imperfectă. 

73 Mergeți cu fermitate pe calea mea și o veți găsi presărată cu minuni. Cine v-a spus că vremea 

miracolelor a trecut? Nu este existența ta un miracol al iubirii? Nu cunoașteți pericolul care vă amenință 

mediul înconjurător? Nu știți pericolul care vă înconjoară lumea? De ce nu pieriți? Pentru că un miracol al 

iubirii te protejează. 

74 Tot ceea ce vă înconjoară a fost creat de Mine ca un miracol minunat de iubire pentru a-i face 

fericiți pe copiii Mei atât de iubiți. 

75 Timpul miracolelor durează o veșnicie. Sunt un miracol nesfârșit de iubire pentru toți copiii mei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 315  
1 Ferice de poporul care s-a grăbit la chemarea Domnului său. Cartea mea se deschide în fața ta 

pentru a-ți dezvălui o altă lecție. Instrucțiunea care izvorăște din Spiritul meu este esența și viața voastră. 

Luați și mâncați din ea, căci ea este pâinea vieții veșnice. 

2 În prezent, semăn învățătura Mea în inima acestor ascultători și voi culege roadele ei la timpul 

potrivit. Cuvântul meu nu se va pierde pentru că îl păstrez în partea cea mai sensibilă a ființei voastre, care 

este sufletul vostru spiritual. 

3 Satisfaceți-vă foamea și setea la această masă a iubirii. Uitați de mizerie și cuibăriți-vă de suferințe 

pentru a vă putea bucura cu adevărat de aceste momente. 

4 Focul durerii îți arde inima și numai apa cristalină a Cuvântului Meu îl poate stinge. De aceea, vă 

invit să Mă ascultați pentru a trăi și pentru a vă recăpăta liniștea sufletească. 

5 Da, oameni buni, vreau să vă fac pe voi stăpâni ai păcii mele, pentru ca apoi să o împărțiți între 

căile și popoarele pământului. V-am chemat pentru a vă pregăti și a vă face mesageri ai mesajului meu de 

pace. Amintiți-vă că nu sunteți singurii care au nevoie de Mine în acest moment, ci că întreaga umanitate 

care vă înconjoară este însetată de iubire și lumină. 

6 Nu vă temeți dacă nu sunteți înțeleși ─ lumina mea luminează orice înțelegere. Nu vedeți în 

diversitatea limbilor și a credințelor obstacole insurmontabile în calea răspândirii învățăturii mele. 

7 Turnul Babel este încă în picioare, dar este la fel de adevărat că oamenii duhovnicești își fac 

apariția în lume și au sarcina de a distruge treptat temeliile acestui turn al diviziunilor, diferențelor și 

aroganței. 

8 Vreau să învățați să păstrați pacea în mijlocul luptei vieții, astfel încât să continuați să vedeți 

această lume ca pe un singur cămin, un cămin care ─ deși temporar ─ vă oferă căldura și hrana de care 

aveți nevoie pentru a trăi. 

9 Nu te gândi încă la pacea pe care ți-o poate oferi viața spirituală odată ce ai lăsat în urmă această 

viață. Gândiți-vă la multele lucruri pe care le mai aveți de făcut în această lume. Mai degrabă, ocupați-vă 

cu dobândirea celor mai mari merite posibile pentru a fi demni de o lume mai bună. Și când vă gândiți la 

asta, nu vă îndoiți că veți ști cum să folosiți zilele pe care mila mea vi le acordă pe pământ. 

10 Lasă o urmă de iubire în drumul tău prin viață. Căci dacă nu o veți face, nu veți putea intra în 

împărăția păcii. 

11 Dacă Mă iubești, dacă crezi în Mine, dacă vrei să Mă mulțumești și să elaborezi un viitor liniștit în 

sufletul tău, atunci ia cu tine această instrucțiune, urmează-o cu sinceritate și sinceritate. Când se va 

întâmpla acest lucru, veți simți o foarte mare încurajare și iluminare în întreaga voastră ființă, pentru că mă 

veți lua ca exemplu. 

12 Odată ce lupta ta se va sfârși, vei putea auzi în inima ta o voce infinită, cerească, care îți va spune: 

"Ferice de voi, care ați auzit glasul meu în deșert și ați crezut în el. Pentru că din acel moment ai avut un 

ideal perfect de care te-ai inspirat. Ferice de cei care au putut rezista calomniilor, bătăilor și umilințelor. 

Pentru că în cele din urmă ai cucerit pământul unde îți vei îngriji toate rănile. 

13 Păstrați cuvântul meu, o, popor binecuvântat ─ nu uitați că el trebuie să fie temelia fermă a unui 

nou turn pe care oamenii vor trebui să-l construiască. Dar nu turnul care simbolizează aroganța umană, 

nici cel care nu se încrede în puterea și dreptatea divină, ci turnul imaterial care simbolizează înălțarea 

spirituală, iubirea, mila și armonia între oameni. 

14 Pentru a vă ajuta în dezvoltarea voastră spirituală, a fost indispensabil să iau contact cu acest popor 

prin intermediul intelectului uman, pentru a vă reaminti Legea Mea, pentru a vă explica Cuvântul Meu și 

pentru a vă stabili misiunea. 

15 Legea, normele și sfaturile pe care ți le-am încredințat pentru ca tu să știi cum să-ți ghidezi pașii 

atunci când Cuvântul Meu nu mai este cu tine. Această lege și aceste norme, care au fost date umanității 

prin intermediul facultății umane de înțelegere, vor servi pentru ca oamenii cărora le-am acordat daruri 

spirituale să știe cum să le folosească corect și să evite astfel confuzia lor și a semenilor lor. 

16 Vă spun din nou că munca voastră spirituală de zi cu zi nu va fi tristă. Dacă veți ști cu toții să uniți 

diferitele daruri și misiuni pe care vi le-am încredințat, veți forma o uniune care va fi invincibilă în 
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încercări, pentru că vă veți arăta cu toții puternici și vă veți încuraja reciproc în lupta pentru a atinge Țara 

Făgăduinței. 

17 Lumea nu era pregătită în prezent să Mă aștepte așa cum Mă aștepta poporul lui Israel în acea a 

doua eră. Marii mei profeți anunțaseră un Mesia, un Mântuitor, Fiul lui Dumnezeu, care va veni să 

elibereze pe cei oprimați și să lumineze lumea cu lumina Cuvântului. Cu cât oamenii sufereau mai mult, 

cu atât mai mult tânjeau după venirea Celui promis; cu cât beau mai mult din paharul umilinței și al 

asupririi, cu atât mai mult tânjeau după prezența lui Mesia, și peste tot căutau indicii și semne care să le 

vorbească despre apropierea venirii Mântuitorului lor. 

18 Din generație în generație și de la părinți la copii, promisiunea divină a fost transmisă mai departe, 

ceea ce a făcut ca poporul ales al Domnului să vegheze și să se roage pentru mult timp. 

În cele din urmă am venit la poporul Meu, dar nu toți au fost capabili să Mă recunoască, deși toți Mă 

așteptau: unii au făcut-o în mod spiritual, iar alții într-o interpretare materialistă. 

Dar puritatea și dragostea celor care au simțit prezența Mea și au văzut împărăția cerurilor în lumina 

Cuvântului Meu și au crezut în manifestarea Mea au fost suficiente pentru Mine. Mi-au fost de ajuns cei 

care M-au urmat cu credincioșie și au văzut în Mine pe Răscumpărătorul lor spiritual, pentru că ei au fost 

cei care au mărturisit adevărul Meu după ce am plecat din această lume. 

19 Deși mesajul meu era destinat tuturor popoarelor de pe pământ, chemarea mea a ajuns la inima 

poporului ales, pentru ca acesta să devină ulterior purtătorul de cuvânt al cuvântului meu. Cu toate acestea, 

nu numai că oamenii au simțit prezența mea, dar și în alte națiuni oamenii au putut descoperi semnele 

venirii mele și au simțit timpul prezenței mele pe pământ. 

20 Când am declarat lumii că Eu sunt Mesia și Cuvântul Meu a început să hrănească inimile ca un 

flux de viață, foamea și mizeria trupului și a sufletului erau peste tot. Doar lumina speranței susținea acel 

popor, căci până și închinarea lor la Dumnezeu suferise profanări, fiind transformată într-un alt cult 

idolatru. 

21 Foame, sete, boală, robie, confuzie, lepră, întuneric, mizerie ─ aceasta era povara pe care 

Împăratul o pusese pe umerii poporului lui Dumnezeu. De aceea Mesia a fost așteptat, de aceea a fost 

așteptat de la o zi la alta, iar când Cuvântul Meu a ajuns la inimile oamenilor și le-a vorbit despre iubire, 

dreptate, fraternitate și libertate, mulțimile M-au urmat. 

Când mâna mea îi atingea pe bolnavi, făcându-i să simtă pacea și mângâierea divină, ei strigau pe străzi 

și în piețe pentru a mărturisi, fără să se poată stăpâni, că eu eram Cristosul promis, Mesia cel anunțat. 

22 Dar acum, în acest al treilea timp ─ ce oameni M-au așteptat? Cine a vegheat și s-a rugat în 

așteptarea împlinirii promisiunii Mele? Foarte puține. Căci, în loc să luați drept exemplu pe acei oameni 

care au transmis cunoașterea profețiilor din generație în generație, iată ce ați făcut voi: ați șters Cuvântul 

Meu în decursul timpului. 

Dar să știți că în cuvântul Meu, pe care l-am dat în cea de-a doua eră ca Isus, am promis că voi veni din 

nou, confirmând astfel cuvintele profeților din vremurile trecute, care nu numai că au vorbit despre venirea 

Mea ca om, dar au anunțat, de asemenea, venirea Mea în spirit în acest timp în care trăiți acum. 

23 Semnele care vor vorbi despre întoarcerea Mea, precum și dovezile prezenței Mele printre oameni, 

au fost scrise și toate s-au împlinit. Atunci de ce nu M-a așteptat lumea? 

Omenirea își golește în prezent cea mai amară cupă din tot ceea ce a băut omul în lume. Atunci de ce 

nu M-a dorit și nu M-a chemat? Pentru că materialismul lui a ajuns la un asemenea grad încât M-a exclus 

din viața lui, M-a alungat din inima lui. Căci nici măcar cei umili nu se numără printre cei care s-au 

închinat înaintea Domnului lor pentru a se ruga și a asculta de voia Lui. 

24 Astăzi omul se simte minunat, bine informat, puternic, puternic și independent. El posedă lumina 

științei ─ de ce ar trebui să tânjească după lumina spiritului? El este stăpânul forțelor naturii ─ așa că de ce 

să se aștepte ca Eu să vin să îl eliberez de dușmanii săi, din moment ce el o poate face cu armele sale? 

25 Omenirea dormea spiritual în momentul în care s-a împlinit promisiunea Mea de a Mă întoarce la 

voi. Nici măcar un singur om nu era treaz și nu Mă aștepta. Și nu uitați că în Prima Eră, promisiunea lui 

Mesia era pentru un singur popor, dar promisiunea revenirii Mele era pentru toate națiunile. 

26 Vă spun cu adevărat că lumina mea a luat deja calea ca un fulger de la est la vest, fără ca lumea să 

știe. 
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27 Cuvântul Meu a venit la voi și a trezit și surprins oameni needucați care nu cunoșteau motivul 

chemării Mele pentru a Mă folosi de intelectul lor și pentru a transmite lumii noul Meu mesaj. 

28 Când acest mesaj va fi finalizat, nu voi mai vorbi prin acești mediatori, ci mă voi manifesta subtil 

în suflete. Dar Cuvântul Meu, imprimat în inimile celor care l-au auzit și scris într-o carte nouă, va fi adus 

popoarelor și națiunilor lumii ca o sămânță de pace, ca o lumină a adevăratei cunoașteri, ca un remediu 

pentru orice rău care chinuiește trupul și sufletul oamenilor. 

29 Cuvântul meu nu va ajunge la inimi atunci când mesagerii mei doresc acest lucru, ci atunci când 

este voința mea. Căci Eu sunt cel care veghez asupra seminței mele, îi pregătesc pământul și îi pregătesc 

calea. Eu voi fi cel care o voi lăsa să ajungă la popoare, națiuni și familii cu înțelepciune, la momentul 

potrivit. Va sosi atunci când este deja așteptat, când inimile sunt în așteptare pentru că își amintesc de 

promisiunile mele, când s-au trezit din visul lor profund de suficiență, aroganță, materialism și vanitate. 

30 Voi, cei care v-ați adunat în jurul manifestării Cuvântului Meu: Dacă nu ați știut să vegheați în 

așteptarea venirii mele, măcar înțelegeți valoarea operei mele recunoscând iubirea infinită cu care am venit 

la voi pentru a vă spune: Dacă nu ați așteptat întoarcerea mea, măcar fiți treji de acum înainte rugându-vă 

și implorând pentru mântuirea lumii. 

31 V-am căutat pentru a face din fiecare dintre voi un ucenic al Meu, pentru a vă lăsa ca moștenire 

Cuvântul Meu, care este sămânță veșnică, și ─ după ce am semănat în voi propria mea sămânță și am 

cultivat-o ─ pentru a vă trimite ca reprezentanți ai Mei pe alte meleaguri pentru a aduce acest dar al iubirii 

tuturor semenilor voștri. 

32 Sunt înfometat de credința și de spiritualizarea copiilor mei. Eu v-am dat spirit, care este o parte 

din Mine care vă face superiori celorlalte creaturi care populează această lume. 

Omul este ca Mine datorită calităților și virtuților cu care l-am înzestrat. Eu v-am dat totul pentru ca voi 

să trăiți o viață bogată în fapte de iubire și de milă. 

33 Nu ascundeți învățătura mea de teama de a fi respins. Dacă vă pregătiți în mod onorabil, dacă 

respectați legile mele, cine vă va putea mustra? Învățăturile mele vă conduc spre cea mai înaltă moralitate 

și spiritualitate și puteți trăi în pace cu cei care își mărturisesc credința sub alte forme, precum și cu cei 

care aparțin altor rase sau altor clase sociale. Vreau doar să vă exprimați pecetea celei mai pure 

spiritualizări, pentru a fi recunoscuți ca discipoli ai acestei lucrări. 

De aceea, nu vă simțiți nici mai mari, nici mai mici decât semenii voștri, ci simțiți datoria de a-i ajuta, 

aducându-le Cuvântul meu, pentru ca și ei să devină discipolii mei. 

34 V-am dat Pământul pentru ca toți să-l posedați în mod egal, pentru ca voi să trăiți în pace și să-l 

folosiți ca pe o casă temporară în care să vă dezvoltați facultățile și să vă pregătiți sufletul pentru a vă 

înălța la noua sa casă. 

V-am spus: "În casa Domnului sunt multe case". Veți ajunge să le cunoașteți pe măsură ce avansați. 

Fiecare dintre voi se va apropia de Mine din ce în ce mai mult, iar aceste "locuințe" vor fi atinse de voi în 

funcție de faptele voastre. Căci totul este supus ordinii și justiției divine. 

35 Nimeni nu va putea să vă oprească pasul de la o etapă la alta, iar la sfârșitul fiecăreia dintre ele va 

fi bucurie și sărbătoare în spiritul vostru și în al meu. 

36 Astfel vă pregătesc, ca să știți că drumul pe care trebuie să-l parcurgeți este lung, și nu vă 

mulțumiți cu primele voastre lucrări ─ crezând că ele vă vor deschide poarta acelor case. 

Vă mai spun că este frumos și satisfăcător pentru un suflet să ajungă la capătul unei etape și să se 

oprească pentru a contempla în spatele ei drumul parcurs, cu marile sale lupte, cu zilele de amărăciune și 

cu orele de pace, după ce a depășit nenumărate obstacole. În final, există triumful, răsplata și dreptatea care 

strălucește în jurul tău, iar Duhul Tatălui tău ─ prezent, glorios, binecuvântând copilul, lăsându-l să se 

odihnească în sânul Său, unde este pregătit pentru următoarea etapă, și astfel progresând de la una la alta, 

până când, în cele din urmă, ajunge la cea mai înaltă împlinire, pentru ca apoi să locuiască veșnic cu Mine. 

37 Deocamdată, împliniți-vă destinul pe pământ. Aduceți pacea acolo unde domnește conflictul ─ 

iubiți acolo unde domnește ura, și fiți caritabili acolo unde domnește egoismul. Odată ce veți ajunge la 

capătul acestei căi, vă voi returna cu interes ceea ce ați dat semenilor voștri. 

38 Acesta este Cuvântul Meu simplu și clar, care este la îndemâna minților voastre. Am fost încântat 

de devotamentul și atenția dumneavoastră. Văd în fiecare dintre voi dorința de a urma învățătura Mea, de a 

vă reînnoi, de a vă perfecționa și de a forma o familie sănătoasă în suflet și în trup, iubindu-vă unii pe alții, 
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recunoscându-vă unii pe alții și contopindu-vă într-un singur suflet care să trimită umanității lumină, 

putere și pace. 

39 Lumina Divinității mele se află în fiecare spirit, ca dar suprem pe care Tatăl l-a dat copiilor săi ca 

moștenire. Prin urmare, tu ești cel mai înalt dintre toate creaturile mele, deoarece ai în tine lumina 

Spiritului care îți permite să știi cine ești, de la cine ai ieșit, care este destinul tău și încotro te îndrepți. 

40 Acum, sufletul vostru trăiește într-o perioadă de lumină mai mare, în care trebuie să facă un pas 

înainte, în care se va înălța spre Mine, care sunt scopul perfecțiunii și al spiritualizării voastre. 

41 Scara pe care Iacov a văzut-o în imagini de vis se ridică radiantă în fața fiecărui suflet de astăzi, 

invitându-l să urce și să afle secretele pe care oamenii nu au reușit să le rezolve. 

42 Acum este un moment de claritate pentru suflet și pentru intelectul uman, când veți putea descoperi 

conținutul, esența sau semnificația tuturor acelor revelații care v-au fost deja date în trecut, dar pe care nu 

ați putut să le interpretați corect pentru că v-au fost date prin intermediul unui limbaj simbolic sau al 

parabolelor. 

43 Lipsa de spiritualizare a omenirii a fost motivul pentru care intelectul nu a recunoscut adevărul 

ascuns în fiecare dintre cuvintele sau figurile conținute în mesajele divine. Astfel, omenirea a presupus că 

tot ce trebuie să facă este să creadă, chiar dacă nu înțelege. Vă spun acum că eu nu sunt un mister pentru 

nimeni, ci că voi creați acest "mister" prin lipsa voastră de înălțare sufletească, prin lipsa voastră de 

rugăciune și prin lipsa voastră de caritate și de umilință. 

44 Eu nu pot fi un secret, pentru că sunt peste tot și Mă arăt deschis în tot ceea ce există și vă 

înconjoară. Dar dacă vă încăpățânați să pretindeți că nu Mă vedeți, dacă închideți ochii când Mă arăt vouă 

sau dacă fugiți de Mine când vă chem, va trebui să rămân un mister de nepătruns pentru voi. 

45 Cunoașteți semnificația scării pe care Iacov a văzut-o în imagini de vis? Această scară reprezintă 

viața și dezvoltarea sufletelor. 

Trupul lui Iacov dormea în momentul revelației, dar sufletul său era treaz. El s-a înălțat la Tatăl său 

prin rugăciune și, când sufletul său a intrat în regiunile de lumină, a putut primi un mesaj ceresc care va 

rămâne ca o mărturie a revelațiilor și adevărurilor spirituale pentru poporul său, care este întreaga 

umanitate. Căci "Israel" nu este un nume pământesc, ci unul spiritual. 

46 Iacov a văzut că scara stătea pe pământ și că vârful ei atingea cerul. Aceasta indică calea de 

dezvoltare ascendentă a sufletului, care începe pe pământ cu trupul de carne și se termină atunci când 

sufletul își unește lumina și esența cu cea a Tatălui său, departe de orice influență materială. 

47 Patriarhul a văzut îngeri urcând și coborând pe acea scară. Aceasta simboliza nașterea și moartea 

neîncetată, venirea și plecarea constantă a sufletelor în dorința de lumină sau, de asemenea, cu sarcina de a 

se ispăși și de a se purifica pentru a se ridica puțin mai sus la întoarcerea lor în lumea spirituală. Este calea 

de dezvoltare a sufletului care duce la perfecțiune. De aceea, Iacov a văzut în vârful scării figura 

emblematică a lui Iehova, indicând că Dumnezeu este scopul perfecțiunii tale, al eforturilor tale și răsplata 

supremă a fericirii infinite ─ răsplata luptelor grele, a suferințelor îndelungate și a perseverenței pentru a 

ajunge în sânul Tatălui. 

48 Sufletul a găsit întotdeauna în loviturile sorții și în încercări o ocazie de a dobândi merite pentru a 

se înălța. Scara lui Iacob a fost întotdeauna simbolizată în fiecare încercare, care te chema să urci o nouă 

treaptă. 

49 Aceasta a fost o mare revelație, o, ucenici, pentru că în ea vi s-a vorbit despre Viața Spirituală într-

o vreme în care abia începuse trezirea sufletului la închinarea la Divin, la Înalt, la Pur, la Bine și la 

Adevăr. 

50 Acest mesaj nu putea fi destinat unei singure familii, nici măcar unui singur popor; esența sa era 

spirituală și, prin urmare, avea o semnificație universală. Tocmai de aceea, vocea Tatălui a vorbit lui 

Iacov: "Eu sunt Iehova, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Ținutul în care te afli îți voi da ție 

și seminței tale, și sămânța ta va fi numeroasă ca țărâna pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la 

miazănoapte și la miazăzi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta." 

51 Acest mesaj ar putea să vi se pară de mică importanță, dar conținutul său spiritual este infinit de 

profund. Dar cum ar putea oamenii să-i descopere semnificația spirituală, din moment ce nu-i acordă nici o 

importanță, din moment ce se feresc de orice semn sau revelație spirituală? Eu însumi am fost nevoit să vă 
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dau interpretarea acelui mesaj pe care vi l-am dat într-o altă perioadă, când trezirea sufletului în lume abia 

începea, pentru a vă încuraja în misiunea voastră. 

52 Zi de zi apar semne și sunt evenimente care îți vorbesc despre sfârșitul unei epoci. 

53 Știința umană a ajuns la limita până la care omul o poate duce în materialismul său. Pentru că 

știința inspirată de idealul spiritual al iubirii, al binelui și al perfecțiunii poate merge mult mai departe 

decât ați dus-o dumneavoastră. 

54 Dovada că progresul vostru științific nu a fost motivat de iubirea reciprocă este declinul moral al 

popoarelor, războiul fratricid, foametea și mizeria care domină pretutindeni, ignoranța spirituală. 

55 Pline de aroganță, marile națiuni se ridică, se laudă cu puterea lor, amenință lumea cu armele lor, 

sunt mândre de inteligența și de știința lor, fără să fie conștiente de fragilitatea lumii false pe care au creat-

o; căci o ușoară atingere a justiției mele va fi suficientă pentru ca această lume artificială să dispară. Dar 

mâna omului însuși va fi cea care își va distruge propria operă; intelectul său va fi cel care va inventa calea 

de a distruge ceea ce a creat înainte. Voi avea grijă ca numai acele lucrări umane care au adus roade bune 

pentru om să dăinuie, pentru ca ele să poată fi folosite în continuare în beneficiul generațiilor viitoare. Dar 

tot ceea ce servește unui scop corupt sau egoist va fi distrus în focul judecății mele inexorabile. 

56 Pe ruinele unei lumi create și distruse de o umanitate materialistă, se va ridica o lume nouă, ale 

cărei baze vor fi experiența și care va avea ca scop idealul dezvoltării ascendente a sufletului său. 

57 Imaginați-vă progresul unei umanități a cărei moralitate izvorăște din spiritualitate; imaginați-vă o 

umanitate fără limite și fără frontiere naționale, împărțind în mod fratern toate mijloacele de viață pe care 

pământul le oferă copiilor săi. Încercați să vă imaginați cum ar fi știința umană dacă ar avea ca ideal 

iubirea reciprocă, dacă omul ar primi cunoașterea pe care o caută prin rugăciune. Gândiți-vă cât de plăcut 

va fi pentru Mine să primesc închinarea de iubire, credință, ascultare și smerenie din partea oamenilor prin 

viața lor, fără ca ei să fie nevoiți să recurgă la rituri și forme exterioare de închinare. 

58 Doar aceasta va fi viața pentru oameni, pentru că în ea vor respira pace, se vor bucura de libertate 

și se vor hrăni doar cu ceea ce conține adevărul. 

59 Existența pe care o duci pe pământ are mai mult de moarte decât de viață. Pentru mulți este un iad, 

o închisoare, o captivitate, un exil. Nu se cunoaște pacea în ea și nici nu se poate bucura de libertate. Nici 

în trup și nici în suflet nu există sănătate, nici bucurii care să te compenseze puțin pentru atâta durere. 

60 Dar tu încerci să pari fericit. Te gândești cum îți maschezi eșecurile constante. Îți pui o mască 

zâmbitoare pe față pentru a pretinde că ești fericit și te lauzi cu puterea și curajul în viață pentru a ascunde 

frica pe care o ai de abisul pe care l-ai deschis sub picioarele tale. 

61 În trecut, pământul a fost o vale de lacrimi, în prezent este o vale de sânge. Ce va fi mâine? Un 

câmp de luptă cu ruine fumegânde, peste care a trecut focul judecății, mistuind păcatul și doborând 

aroganța oamenilor lipsiți de iubire pentru că și-au neglijat sufletele. 

62 În același mod, negustorii de știință vor fi dați afară din templul înțelepciunii pentru că au profanat 

adevărul prin uzurparea luminii. 

63 Despre ce timpuri viitoare vă vorbesc acum? Nu știți și nici nu le voi stabili cu mai multă precizie, 

pentru că evenimentele vă vor vorbi din ce în ce mai mult despre împlinirea Cuvântului Meu. 

64 În timp ce unora le spun să adune toate roadele faptelor lor pentru ca focul să le distrugă, altora le 

spun să-și adune sămânța și să o păzească, astfel încât, atunci când ziua judecății va fi trecută, sămânța să 

continue să se înmulțească ca sămânță de viață. 

65 În învățătura Mea de astăzi vă voi spune că "Cuvântul Meu" s-a întors pentru a lumina această 

umanitate, pentru ca ea să se trezească și să se ridice la spiritualizare. 

66 Concepția pe care oamenii o au despre Mine este foarte limitată, cunoștințele lor despre 

spiritualitate sunt foarte puține, iar credința lor este foarte mică. 

67 Religiile adorm într-un vis de secole fără să facă un pas înainte, iar când se trezesc, sunt doar 

agitate în interiorul lor și nu îndrăznesc să rupă cercul pe care și l-au creat prin tradițiile lor. 

68 Cei umili, săraci, simpli și ignoranți vor părăsi acest cerc în dorința de lumină, de un mediu 

spiritual pur, de adevăr și progres. Ei sunt cei care vor suna clopotul și vor trage semnalul de alarmă atunci 

când vor simți că se apropie momentul noilor mele revelații în Epoca de spiritualizare. 

69 Oamenii vor să descopere secretul vieții spirituale ─ acea existență în care trebuie să intre 

irevocabil și pe care sunt interesați să o cunoască tocmai din acest motiv. 
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70 Oamenii cer, imploră, cer lumină din milă, pentru că simt nevoia să se pregătească; dar ca răspuns 

la toate li se spune că Viața duhovnicească este o taină și că dorința de a ridica vălul care o acoperă este 

prezumție și blasfemie. 

71 Adevărat vă spun că cei însetați de adevăr și de lumină nu vor găsi în lume izvorul a cărui apă să le 

potolească setea. Eu voi fi cel care va trimite din cer acea apă de înțelepciune pe care sufletele tânjesc să o 

bea. Voi face ca izvorul Meu de adevăr să fie turnat în fiecare spirit și în fiecare minte, astfel încât 

"misterele" să fie anulate. Căci vă spun încă o dată că nu Eu sunt cel care Mă învăluie în secrete pentru 

oameni, ci voi sunteți cei care le creați. 

72 Adevărat, va exista întotdeauna ceva în Tatăl vostru pe care nu-l veți cunoaște niciodată, având în 

vedere că Dumnezeu este infinit și că voi sunteți doar particule. Dar ca voi să nu știți cine sunteți în 

veșnicie, să fiți un mister de nepătruns pentru voi înșivă și să așteptați să intrați în viața spirituală pentru a 

afla acest lucru ─ acest lucru nu este prescris de Mine. 

73 Este adevărat că în trecut nu vi se vorbea în acest fel și nici nu exista o invitație de mare anvergură 

de a pătrunde în lumina cunoașterii spirituale, dar numai pentru că omenirea din trecut nu simțea nevoia 

urgentă de a ști, așa cum o simte astăzi, și nici nu era capabilă din punct de vedere spiritual și intelectual să 

înțeleagă. Deși căuta și scormonea mereu, o făcea mai mult din curiozitate decât din dorința reală de a găsi 

lumină. 

74 Pentru ca oamenii să poată găsi calea care îi conduce la această lumină și pentru ca ei să poată 

primi apa din izvorul vieții și al înțelepciunii, trebuie mai întâi să renunțe la orice cult exterior și să elimine 

din inimile lor orice fanatism. Atunci, când vor începe să simtă în inimile lor prezența lui Dumnezeu cel 

viu și atotputernic, vor simți cum se ridică din adâncul ființei lor o devoțiune nouă, necunoscută, plină de 

sentiment și sinceritate, plină de înălțare și cordialitate, care va fi adevărata rugăciune, revelată prin Duhul 

Sfânt. 

75 Acesta va fi începutul ascensiunii sale spre Lumină, primul pas pe calea spiritualizării. Dacă 

Spiritul îi poate dezvălui omului adevărata rugăciune, îi va putea dezvălui și toate facultățile pe care le 

posedă, precum și modul de a le desfășura și de a le ghida pe calea iubirii. 

76 Trăiți încă într-un timp în care aveți nevoie de cărțile care conțin mărturiile manifestărilor mele 

pentru a învăța din ele sau pentru ca acei semeni de-ai voștri care știu mai mult să vă transmită 

cunoștințele lor. Dar nu socotiți că se apropie vremea celor intuitivi, a celor care vorbesc prin inspirație, a 

celor care primesc lumina în rugăciune, a celor care, fără să învețe pe pământ, au mai multă știință decât 

savantul. 

77 Manifestarea Mea și a Lumii Mele Spirituale prin intermediul acestui popor sărac, ignorant și 

needucat este dovada a ceea ce vă spun ─ începutul unei epoci care va culmina cu manifestările de la 

Spirit la Spirit. 

78 În curând, omenirea se va îndrepta spre acest țel, fără obstacole care ar putea să o împiedice să 

reușească să își atingă cele mai înalte aspirații spirituale. 

Fiecare om are dreptul sacru de a cunoaște adevărul și nimeni nu-i poate sta în cale, căci Eu sunt cel 

care îl aștept la ultimul capăt al căii pentru a-l îmbrățișa cu o iubire infinită și a-i arăta toată frumusețea pe 

care eternitatea o are rezervată pentru fiecare dintre cei care o tânjesc cu iubire ─ pentru toți cei care sunt 

flămânzi și însetați de adevăr. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 316  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Discipolul: Iată-mă din nou printre voi ca Maestru. Spiritul meu primește apelul vostru și imediat 

vă aude cererea și vă trimite raza sa universală pentru a vă învălui în lumina sa. 

2 Mă adresez minților pregătite pentru a vă da instrucțiunile Mele. Dar nu doar purtătorii de voce 

primesc Prezența Mea ─ nu, Eu sunt cu toți copiii Mei, de la copilul ucenic la ucenic. Cu toții simt 

prezența Duhului Sfânt în acest moment. 

3 În realitate, nu doar voi Mă simțiți. Din toate punctele lumii voastre, sufletul copiilor mei se ridică 

în dorința celui mai bun dintre toți medicii, pentru a primi de la El mângâieri, balsamuri tămăduitoare și 

întărire. 

Deoarece acum este timpul manifestării Spiritului Meu în rândul umanității, Mă fac simțit printre toți 

copiii Mei. Eu Mă limitez și Mă las să Mă văd în funcție de dezvoltarea fiecăruia, aprinzând astfel credința 

și dragostea discipolilor Mei. 

4 Cea de-a treia eră a răsărit pe deplin asupra umanității. Au trecut aproximativ 2000 de ani de când 

v-am dat Cuvântul Meu, dar această Doctrină, în ciuda timpului care a trecut, nu a fost încă recunoscută de 

întreaga umanitate, pentru că nu sunt iubit de toți copiii Mei. Cu toate acestea, toți Mă venerează, toți 

caută un singur Spirit Divin, care este al Meu. Dar nu văd unitate între oameni, nu văd între ei aceeași 

credință, aceeași înălțime și cunoaștere, și de aceea vin ca Spirit Sfânt pentru a-i uni în Mine, pentru a-i 

desăvârși cu Doctrina Mea de Adevăr, cu Cuvântul Meu neschimbat, cu Legea Mea de iubire și dreptate. 

5 Cea mai mare parte a acestei umanități se numește creștină; dar Maestrul vă spune: Dacă ar fi fost 

cu adevărat creștin, ar fi învins deja restul omenirii cu dragostea, cu umilința și cu pacea sa. Dar învățătura 

mea, lăsată deja ca un testament în Era a doua, nu este în inima umanității, nu trăiește și nu înflorește în 

lucrările oamenilor. Ea este păstrată în cărți prăfuite, iar eu nu am venit să vorbesc omului prin intermediul 

cărților. În loc de o carte, v-am adus viața mea, cuvântul meu și faptele mele, suferința și moartea mea ca 

om. Motivul pentru care cea mai mare parte a omenirii, care se numește creștină, nu are pacea și nici harul 

lui Hristos este acesta: pentru că oamenii nu-L iau ca exemplu, pentru că nu trăiesc conform învățăturii 

Sale. 

6 Împărăția nelegiuirii a pus stăpânire pe omenire pentru că oamenii nu au ținut cont de revelațiile 

mele. Dar acum vin în Era a Treia pentru a le reaminti lecțiile mele din trecut. 

7 De ce domnește împărăția nedreptății în această zi și în această epocă? Pentru că eu îi văd ca 

stăpâni pe cei care ar trebui să fie servitori, iar pe cei care ar trebui să fie stăpâni în dragoste și smerenie îi 

văd ca "sclavi". 

8 Pe cel care fură și păcălește credulitatea celorlalți îl descopăr bogat, iar conducătorul violent este 

lăudat și înconjurat de lingușitori. Cel care se pătează cu sânge uman este înălțat pe un tron înalt, iar cei 

care sunt victime ale cruzimii umane sunt umiliți. 

9 Iată cum văd eu viața ta, umanitatea. Văd multe instituții cu nume frumoase, dar din ele nu emană 

nici adevăr, nici iubire, nici caritate. Văd clerici care se ridică în sânul sectelor și al bisericilor și le spun 

congregațiilor lor: "Faceți binele". Dar adevărat vă spun: Singurul care poate spune: "Fă binele" sunt eu. 

Căci numai eu vă fac bine. Oamenii să spună mereu: "Să facem binele". 

10 Nu văd nici adevăr, nici sinceritate, pentru că oamenii s-au lăsat infectați de răul care domnește. 

Cu toate acestea, sunt unii care au rămas credincioși legii mele și care au suferit fără să se abată de la calea 

pe care le-o arată iubirea mea. 

11 Prin cei care au rămas credincioși Legii Mele în ciuda mediului care îi înconjoară, le spun celor 

care suferă: Perseverați în bunătate, amintiți-vă și trăiți exemplele Mele din trecut și veți depăși 

slăbiciunile umane. 

12 Multe lecții ți-am dezvăluit în Era a doua, iar acea învățătură a fost pregătirea pe care ți-am dat-o 

pentru această Era a treia, deoarece sufletul tău nu s-a putut ridica la Mine. Am venit la voi în Isus, m-am 

născut, am suferit și am murit ca un om. Prin moartea Mea jertfitoare, am deschis pentru tine ușile spre 

lumea de dincolo, pentru ca sufletul tău, trezindu-se din somnul său, să se ridice la Mine. Am deschis în 

fața voastră Cartea celor Șapte Peceți, marea Carte a Vieții, și vă spun cu adevărat că, prin moartea Mea 

jertfitoare pentru dragostea omenirii, am dezlegat în acel moment cea de-a cincea pecete. 
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13 Astăzi nu vin la voi ca ființă umană, ci ca Spirit Sfânt pentru a vă învăța, astfel încât să puteți 

ajunge la manifestarea de la spirit la spirit. Cu toate acestea, pentru ca această manifestare să atingă 

perfecțiunea, am început să Mă manifest prin intermediul intelectului uman. Dar această manifestare se va 

încheia în 1950, iar atunci acești discipoli vor deveni discipoli și vor comunica de la spirit la spirit cu 

Maestrul lor. Deși sunt ucenicii Mei în ochii Mei, ei vor fi buni învățători în ochii oamenilor. 

14 Astăzi vă pregătesc așa cum am făcut-o în cea de-a doua eră. Voi și ei sunteți la fel, sunteți 

discipoli și martori ai învățăturilor Mele. 

15 Încercările te-au asediat pe calea ta. Dar chiar dacă veți întâmpina obstacole de-a lungul ei, nu Îmi 

veți întoarce spatele, nu Mă veți nega, pentru că ați fost martori ai promisiunii Mele de a reveni și ați 

văzut-o împlinită în acest moment. 

16 Puteți găsi în manifestarea Mea aceleași învățături ca și în cea de-a doua eră; dar în această eră, 

prin lumina Duhului Meu Sfânt, v-am dezvăluit ceea ce este de nepătruns și, în dialogul de la Spirit la 

Spirit, voi continua să vă dezvălui învățături noi și foarte mari. Întregul conținut al celei de-a șasea peceți 

vi-l voi face cunoscut în această epocă de revelație, care vă va pregăti pentru momentul în care voi dezlega 

cea de-a șaptea pecete. Astfel, veți recunoaște tot mai mult "Inconfundabilul"; astfel veți descoperi că 

lumea spirituală este casa tuturor sufletelor, casa infinită și minunată a Tatălui care vă așteaptă în lumea de 

dincolo, unde veți primi răsplata pentru faptele pe care le-ați făcut cu iubire și milă față de semenii voștri. 

17 În acest moment, sufletul vostru este saturat de revelațiile mele ─ fie că le-a primit prin 

intermediul purtătorului de voce, fie datorită darurilor sale spirituale. 

18 Este momentul în care tu ─ întrucât nu găsești un frate printre oameni care să te îndrume, să te 

sfătuiască și să îți slujească drept sprijin ─ vii la Mine, pentru că Eu sunt Divinul Purtător al Crucii care te 

ridică în loviturile tale de soartă și te mângâie. 

19 Prin spiritism ați ajuns să cunoașteți ce înseamnă reparația spirituală în destinul vostru, iar urmând 

învățăturile mele pătrundeți în viitor conform voinței mele și considerați încercările care se abat asupra 

voastră pe calea voastră ca pe un semnal de alarmă dacă nu vegheați și nu vă rugați. 

20 Conștiința voastră este judecătorul care nu doarme și care vă sfătuiește mereu să mijlociți pentru 

semenii voștri și pentru voi înșivă. 

21 De ce aduc oamenii mizerie și distrugere popoarelor? De ce nu-și respectă viețile lor și ale 

vecinilor lor? Din lipsă de dezvoltare spirituală, pentru că s-au îndepărtat de împlinirea legii mele. 

22 Ai putea, într-un moment de violență, să iei o armă criminală pentru a ucide un coleg de-al tău? 

Nu, discipoli, niciunul dintre voi nu se simte capabil să facă acest lucru, chiar dacă l-aș pune la grea 

încercare. De ce? Pentru că știi că fiecare creatură este destinată în destinul său să își găsească împlinirea 

și ora de a se întoarce la Mine. 

Vă amintiți de reparația care vă așteaptă dacă vă pătați cu sânge uman, iar această teamă de judecata 

mea vă face să respectați viața aproapelui vostru și vă doriți ca toți să simtă același respect. 

Tatăl vă spune: Astăzi, domnia nelegiuirii este la cel mai înalt nivel. Dar spiritismul, care este revelația 

Duhului Sfânt, nu va lăsa nici măcar un colț al lumii fără prezența lui și, odată ce învățătura mea va prinde 

rădăcini în inimile oamenilor, împărăția mea de dreptate va domni printre toți oamenii de bunăvoință. 

23 Odată ce această revelație divină va fi înțeleasă corect de către toți, nu vor mai exista sinucideri și 

crime, nimeni nu-și va mai lua propria viață și cu atât mai puțin pe cea a vecinului său. Omul va avea o 

cunoaștere cuprinzătoare a tuturor modurilor sale de a acționa. Dar mai întâi voi continua să-l testez și, așa 

cum v-am făcut cunoscută instrucția Mea prin intermediul facultății umane de înțelegere, Eu, "Cuvântul", 

voi ști cum să Mă fac auzit și înțeles de toți copiii Mei. 

24 De vreme ce v-am spus în Era a doua că orice ochi Mă va privi, îmi voi îndeplini promisiunea pe 

care v-am făcut-o, lăsând ca toți oamenii să Mă privească și să Mă simtă în tot adevărul Meu. 

25 De aceea, Maestrul vă spune în mod constant că misiunea voastră de a răspândi învățătura mea nu 

va fi dificilă și cu atât mai puțin imposibilă. Pentru că pământul a devenit fertil, iar voi, ca buni lucrători, 

veți învăța în fiecare zi să îl cultivați mai bine. Să știți, totuși, că nu veți fi singurii mesageri sau purtători 

de cuvânt ai învățăturii mele. Lumea spiritelor își îndeplinește, de asemenea, misiunea printre oameni în 

acest moment. Împreună veți face din frații și surorile voastre pionieri ai învățăturii mele pentru generațiile 

viitoare. 
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26 Prin intermediul naturii ați avut semne ale venirii mele în acest moment. În prezent, dau semne 

umanității și trezesc atenția oamenilor de știință. Căci în acest an 1950, voi zgudui inima tuturor copiilor 

mei. Mulți se vor rătăci în urma acestor încercări, dar alții se vor trezi, iar după aceste evenimente voi veni 

ca Spirit Sfânt și le voi spune să caute discipolii mei care dețin revelațiile mele din această a treia eră. 

27 Dacă, în calitate de începător, ei fac greșeli, eu, ca Maestru perfect, îi voi ierta și le voi da, prin 

mijlocirea voastră, instrucția mea de pregătire pe care v-o încredințez în prezent prin intermediul facultății 

umane a intelectului. Atunci, când vă voi vedea pe toți pătrunzând cu dragoste în sensul spiritual al 

învățăturilor mele, vă voi surprinde făcându-vă cunoscute mari revelații, iar voi, plini de bucurie, îmi veți 

spune: "Maestre, înțelepciunea ta nu are cu adevărat sfârșit". 

28 Perseverați în bine, discipoli, care nu vă vor dezamăgi. Adevărat vă spun că, atunci când veți intra 

în lumea de dincolo, veți găsi la Mine recolta faptelor voastre bune. Atunci veți experimenta cât de 

frumoasă este răsplata voastră. 

Deocamdată, nu știți cum va fi și nici nu încercați să vi-l imaginați. Eu vă spun doar: vegheați și rugați-

vă. Semănați-mi semințele de iubire cu cuvinte, cu priviri, cu rugăciuni. Deoarece mila se comunică în 

multe forme, acționați în acest fel cu aproapele vostru. Adevărat vă spun, gândul vostru de a dori 

mântuirea va fi suficient pentru ca Eu să fac a Mea dorința voastră și să dau celor nevoiași, după voia Mea. 

29 Astfel vă voi vedea, o, ucenici ai Duhului Sfânt ─ ca mesageri ai păcii, ca doctori ai trupului și ai 

sufletului, ca semănători de atribute divine. Niciodată nu veți înceta să semănați mângâiere, balsam și 

pace. În acest fel vă veți îndeplini misiunea până la sfârșitul zilei de muncă. Munca ta va fi încununată cu 

mângâierea mea divină și îți voi întări sufletul cu veșnicele haine de sărbătoare ale binecuvântării mele. 

30 Voi primiți acum ultimele mele lecții prin intermediul minții umane, iar în ele vă cer unirea voastră 

după 1950. Când nu veți mai avea această manifestare ─ cine îmi va lua locul? Cine își va face auzită 

vocea și vă va reaminti învățătura Maestrului Divin? Teama și teama vă vor cuprinde, chiar și purtătorii de 

cuvânt prin care v-am dat instrucțiunile mele vor simți teamă, chiar și liderii comunităților care își cunosc 

bine comunitățile vor îndrăzni să vă dea cuvântul meu. Ce veți face atunci, o, ucenici? 

31 Poporul: Voi vorbi acum despre cei care au rămas în lume pentru a da mărturie despre cuvântul 

meu: discipolii mei din a doua eră. 

32 Isus nu mai era acolo, apostolii adevărului său se aflau în călătorii misionare, intrau în orașe, 

vizitau casele, scriau fraților și surorilor îndepărtate. 

33 Cuvântul divin, ca un nou răsărit, a început să lumineze viața omenirii și a risipit întunericul în 

care trăiau oamenii. 

34 Învățătura mea, pe buzele și în lucrările discipolilor mei, a fost o sabie de iubire și lumină care a 

luptat împotriva ignoranței, idolatriei și materialismului. Un strigăt de indignare s-a înălțat din partea celor 

care vedeau că miturile și tradițiile lor sunt pe cale de dispariție, în timp ce, în același timp, din alte inimi 

se auzea un imn de exaltare în fața căii luminoase care se deschidea pentru speranța și credința celor 

însetați de adevăr și împovărați de păcat. 

35 Cei care negau Viața duhovnicească s-au înfuriat când au auzit revelațiile despre Împărăția 

Cerurilor, în timp ce cei care au ghicit această existență și au sperat în dreptate și mântuire de pe urma ei, 

i-au mulțumit Tatălui pentru că L-a trimis în lume pe Unicul Său Fiu. 

36 Oamenii care au păstrat în inimile lor dorința binecuvântată de a-L sluji pe Dumnezeul lor cu 

sinceritate și de a-L iubi, au văzut cărarea lor devenind luminoasă și mintea lor clarificată atunci când s-au 

cufundat în Cuvântul Meu și au simțit o renaștere în spiritul și în inima lor. Învățătura lui Hristos, ca 

adevărată pâine spirituală, a umplut golul incomensurabil care era în ei și a umplut din belșug toate 

dorințele spiritului lor cu perfecțiunea și sensul ei. 

37 A început o nouă eră, s-a deschis o cale mai luminoasă care ducea spre eternitate. 

38 Ce sentimente frumoase de înălțare, de iubire și de tandrețe s-au trezit în cei care au fost luminați 

prin credință să primească Cuvântul meu! Ce curaj și câtă fermitate au însoțit acele inimi care au știut să 

sufere și să depășească totul fără să renunțe nicio clipă! 

39 Pentru că sângele Maestrului era încă proaspăt? Nu, oameni buni: esența spirituală a acelui sânge, 

care a fost întruchiparea materială a Iubirii Divine, nu se usucă și nici nu expiră vreodată; este prezentă 

astăzi ca și atunci, vie și caldă de viață. 
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40 Motivul este că în acele inimi era și dragostea pentru adevăr, căreia i-au consacrat viața și pentru 

care și-au dat chiar și sângele pentru a dovedi că au învățat lecția Maestrului lor. 

41 Acel sânge dăruit cu generozitate a învins obstacolele și necazurile. 

42 Ce contrast a fost arătat între spiritualitatea discipolilor Cuvântului meu și idolatria, materialismul, 

egoismul și ignoranța fanaticilor din vechile tradiții sau a păgânilor care trăiau doar pentru a aduce omagiu 

plăcerii trupului! 

43 Niciodată legea lui Dumnezeu nu a fost atât de clară ca pe buzele lui Isus. De aceea, lumea s-a 

simțit zguduită până în cele mai adânci rădăcini, iar multe popoare au îndepărtat din inimile lor vechile 

tradiții și s-au dedicat Cuvântului care s-a făcut înțeles oamenilor în Hristos. 

44 Niciodată lumea nu a găzduit un om care să fi dezvăluit învățături mai mari și să fi realizat lucrări 

mai mari. 

45 Câte mistere a deslușit omul atunci? Câtă lumină i-a inundat sufletul, inima și mintea! Acele 

cuvinte pline de tandrețe ale Maestrului, parabolele Sale înțelepte, profunde și în același timp clare; acele 

comparații pentru care se folosea de copil, de flori, pentru a se face înțeles; acele lucrări puternice care nu 

erau posibile decât pentru un Dumnezeu și pe care lumea le numea "minuni" ─ toate acestea erau ca o 

nouă rouă de dimineață care va face fertile câmpurile, uscate ca deșertul, care existau în inimile oamenilor. 

46 Până atunci, oamenii nu descoperiseră încă simțul spiritual care este prezent în tot ceea ce a fost 

creat de Domnul, chiar și în cele mai mici ființe. Când luau un copil în brațe, îl priveau adânc în ochi și îi 

ascultau întrebările pline de inocență și de sete intuitivă de cunoaștere, simțeau prezența unui suflet, a unei 

ființe care era ceva mai mult decât acel copil. 

47 Când au observat o plantă delicată care creștea ascunsă sub tufișuri, au descoperit imediat în ea 

dorința de a crește și de a putea oferi floarea frumuseții sale, împlinindu-și astfel destinul pe care Creatorul 

i l-a atribuit. 

48 Astfel, acei oameni s-au trezit cu impresia că trăiesc într-o lume pe care nu o mai văzuseră 

niciodată. Aceasta pentru că erau "orbi" și nu puteau vedea cu ochii lor, pentru că erau "surzi" și nu puteau 

auzi cu urechile lor. Dar am venit la oameni pentru a le da vedere, auz, voce, mobilitate, voință, înțelegere 

și sensibilitate, astfel încât sufletul lor, închis în închisoarea cărnii, să se elibereze din temnița sa 

întunecată și să învețe să citească și să interpreteze Cartea Vieții Veșnice. 

49 Întrebați-vă acum, noi ascultători ai Cuvântului Meu: mai există în lume acei interpreți simpli și 

clari ai revelațiilor divine? "Nu", îmi răspunzi din adâncul inimii tale, pentru că știi foarte bine că fiecare 

pas pe care lumea îl face în știința sa este un alt pas care o îndepărtează de spiritualizare. Căci în loc să 

caute sensul sau esența spirituală pe care o conțin toate ființele, ceea ce i-a interesat a fost descoperirea 

substanței și a forței pur materiale. 

50 Recunoașteți de ce M-am întors în omenire și permiteți Cuvântului Meu să pătrundă în inimile 

voastre. Pentru că în acest timp un nou miracol de convertire, de spiritualizare și de dezvoltare ascendentă, 

va deveni o realitate în rândul umanității. Învățați de la Mine ca să fiți discipoli buni în acest timp. 

51 Iată cartea cu învățăturile mele pe care v-o las moștenire în acest moment. În ea se află transcrierile 

care vor continua Lucrarea mea printre voi. Odată ce nu mă veți mai auzi sub această formă, veți repeta 

lecțiile mele și în ele veți descoperi mereu noi revelații. 

52 Citindu-mi învățăturile, veți primi înțelepciunea mea, mesaje și inspirații minunate. Vă veți aminti 

sfaturile lumii spirituale cu aceeași mireasmă cu care le-ați primit. Acest timp va fi dedicat studiului, 

interpretării, pregătirii și, când vă veți gândi mai puțin, vor apărea printre voi cei care vor reproduce cu 

elocvență învățătura mea primită prin inspirație. Dar cât de mare va trebui să fie pregătirea lor pentru a fi 

crezute de mulțimi. Astăzi priviți acești purtători de voce care vă vorbesc în extaz și, oricât de mare ar fi 

incredulitatea unora, credeți că proclamarea mea este posibilă prin acești transmițători. Dar odată ce 

oamenii îi vor vedea pe discipolii mei proclamând revelații divine în starea lor normală, se vor îndoi de ei. 

53 În propria voastră comunitate, cei care se îndoiesc se vor ridica când vă vor auzi vorbind sub 

inspirația mea, iar voi va trebui să aveți o mare pregătire și puritate sufletească pentru a găsi credință. 

Astfel, voi continua să Mă fac cunoscut, fie că este vorba de unul singur care te ascultă sau de o mulțime, 

fie că audiența ta este formată din oameni aleși, din inculți sau din așa-ziși învățați ─ în fața unora ca și a 

tuturor Mă voi face cunoscut prin intermediul intelectului tău. Dacă știți cum să vă pregătiți, voi da 

dovezile cerute de cei care vă ascultă. 
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Astfel, voi continua să semăn în inimile oamenilor lucrarea mea spirituală trinitaromariană, revelația 

mea ca Spirit Sfânt. Atunci veți înțelege că legătura mea cu voi nu se va rupe la sfârșitul anului 1950. Căci 

legăturile dintre Dumnezeu și copiii Săi sunt veșnice. 

54 În Era a treia, odată cu claritatea manifestărilor Mele, am realizat ceea ce era imposibil pentru 

ființele umane: să Mă comunic prin intermediul facultății umane de înțelegere. Înțelegeți-mă, discipoli, 

pentru că în dialogul de la spirit la spirit care vă așteaptă, veți simți prezența mea veșnică. Dacă veți ști 

cum să vă pregătiți, nu-Mi veți mai spune: "Doamne, de ce nu vii? De ce nu vezi durerea mea?" Nu-mi vei 

mai vorbi așa. Adevărat, ucenici, vă spun că oricine Îmi vorbește astfel va da o dovadă palpabilă a 

ignoranței și nepregătirii sale. Nu vreau să-i văd pe discipolii mei despărțiți de mine, vreau ca voi să-mi 

spuneți în spiritul vostru: "Maestre, ești printre noi, spiritul nostru te simte, înțelepciunea ta este sursa 

inspirației mele". Aceasta este adevărata mărturisire pe care vreau să o aud de la tine. 

55 Nu vreau să văd un Toma în noul meu apostolat, vreau să văd în voi devotamentul lui Ioan, ca voi 

toți să Mă simțiți mereu în sufletul vostru. Dar nu vreau să vă simțiți ca niște sclavi ai mei, pentru că 

atunci ați putea cădea într-un nou fanatism. 

56 În momentele de împlinire a misiunii voastre, dedicați-vă în totalitate, din punct de vedere 

spiritual, învățăturii mele, iar în momentele de îndeplinire a îndatoririlor voastre pământești, dedicați-vă cu 

toată sârguința. Vă spun din nou că nu trebuie să vă simțiți sclavi ai Mei. Aveți o adevărată spiritualitate 

care transmite Doctrina Mea, astfel încât să puteți da lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu și 

"Împăratului" ceea ce este al "Împăratului". În acest fel, veți avea liniște și veți fi fericiți în îndeplinirea 

misiunii voastre fără oprire. Nu veți proclama că sunteți martorii mei, ci veți dovedi prin faptele voastre că 

semănați adevărul meu. 

57 Dacă după 1950 nu vă mai dau Cuvântul Meu sub această formă, nu mă retrag, căci Spiritul Meu 

Universal nu se odihnește niciodată. Eu sunt activitate eternă, luptând mereu pentru perfecțiunea tuturor 

creaturilor mele. Eu sunt tovarășul de drum în dezvoltarea copiilor mei, sunt sfătuitorul lor, iar la sfârșitul 

fiecărei etape de dezvoltare, eu sunt cel care primește rodul îndeplinirii misiunii lor în Legea mea. 

58 Sunt grădinarul perfect și nu voi rupe fructele cât sunt verzi. Voi ști să Mă transform în furtună 

pentru a zgudui copacii și voi face să cadă roadele lor rele, dar pe cele bune dragostea mea le va păstra și 

veșnic spiritul meu se va bucura de progresul și dezvoltarea lor. 

59 Urcați pe calea care vă duce în vârful muntelui și, cu fiecare pas pe care îl faceți, veți înțelege tot 

mai bine învățăturile mele și vă veți perfecționa tot mai mult în interpretarea mesajului divin. 

60 Care este limbajul spiritului? Este vorba de iubire. Iubirea este limbajul universal al tuturor 

spiritelor. Nu vedeți că și dragostea umană vorbește? De multe ori nu are nevoie de cuvinte, ci vorbește 

mai bine prin fapte, prin gânduri. Dacă iubirea umană se exprimă în acest fel, cum va fi limbajul ei când 

vă veți desăvârși în legile mele? 

61 Umblați cu fermitate, discipoli, nu vă lăsați lași în fața încercărilor, a adversităților. Amintește-ți că 

eu am mers pe acest drum înaintea ta și l-am lăsat binecuvântat de urma mea. Rugați-vă pentru umanitate, 

aceasta este sarcina voastră. Veniți la Mine, care sunt o sursă inepuizabilă de mângâiere și balsam, și 

aduceți acest dar semenilor voștri. 

62 În acest moment, intru în inima copiilor mei și îmi răspândesc semințele de iubire. Dar care inimă 

va fi ca un pământ fertil care va face să încolțească sămânța? Astăzi încă nu știți. Dar dacă veți deveni buni 

lucrători, veți ști să semănați învățătura mea în cei bolnavi, în cei bolnavi, în cei bolnavi, în cei vicioși, în 

cei care sunt însetați de iubire și de pace. 

63 În toate acestea vei pune comoara incomensurabilă a Cuvântului meu, care va crește din ce în ce 

mai mult în sufletul tău. 

64 Dacă sunteți cu toții lucrătorii Grădinarului Divin, dacă sunteți cu toții colaboratori în plantația 

mea de iubire, este pentru că toți vă veți bucura de punctul culminant al muncii mele. 

65 Toți veți sta la masa mea, pentru că în ceruri este un ospăț. Voi toți veți fi fecioarele înțelepte din 

parabola mea. Nu va fi niciun fiu risipitor acolo, veți avea cu toții împărăția mea și veți auzi cel mai 

frumos și mai înălțător concert. Sufletul tău va trăi cea mai mare fericire pentru că va înțelege în sfârșit 

marea iubire a Tatălui și Domnului tău. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 317  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Iubiți ucenici: vă văd pregătiți, v-ați adunat spiritual pentru a obține harul de a asculta și de a 

înțelege cuvântul meu. Pe drumul tău, ai avut Prezența mea ─ fie că ți-a dăruit o minune, fie că ți-a oferit 

protecția mea, fie că ți-a vorbit prin conștiința ta. Vreau să locuiesc în inima ta pentru a-ți fi ghid și stăpân. 

2 "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața", vă spun încă o dată. Cuvântul Meu este pâinea care îți hrănește 

sufletul, prezența Mea îți aduce pacea pe care o dorești. Câte încercări ați trăit în lume! Ați căutat pacea și 

mângâierea în plăcerile pământești și, când nu le-ați găsit, v-ați întors la Mine pentru a spune: "Doamne, 

numai la Tine găsim pacea și mângâierea sufletului nostru". 

3 Israel: Învățați să Mă căutați în rugăciunile voastre în acest timp de necazuri. Când încercările sunt 

și mai mari, căutați-mă ca pe un far strălucitor sau ca pe o barcă de salvare. Încredeți-vă în Mine, căci Eu 

vă voi conduce la un port sigur. Oricine Mă caută Mă va găsi. Fiecare suflet care se ridică în credința în 

Mine obține mântuirea. 

De aceea v-am trimis în lume și v-am spus: "Vegheați și rugați-vă pentru oameni, căci ei nu au auzit 

cuvântul meu și numai poporul lui Israel aude învățătura mea de trezire și de pregătire". Iar omenirii, 

Maestrul îi va spune: Iată-l pe administratorul mântuirii voastre, iată poporul lui Israel, care sunt discipolii 

Mei, care va porni spre voi pentru a vă da lecția Mea, pentru a vă da Pâinea Vieții Veșnice, pe care nu ați 

vrut să o primiți atâta timp cât v-am transmis-o prin intermediul intelectului uman, pentru că mijloacele pe 

care le-am ales pentru a Mă face cunoscut în acest timp vi s-au părut imperfecte. 

4 Câți au auzit Cuvântul Meu și când nu l-au înțeles, s-au abătut de la cale. Îi voi chema din nou, le 

voi da dovezi ale adevărului Meu, iar ei vor trebui să creadă în Mine, pentru că sămânța de viață și de 

spiritualizare pe care am semănat-o în inima lor va înflori în credință. Acest adevăr va străluci în ei și ei 

vor mărturisi în fața semenilor lor că am fost cu oamenii și m-am făcut cunoscut prin intermediul facultății 

umane a intelectului. 

5 Cum ar putea oamenii să judece lucrările Mele și să pătrundă în cele mai intime judecăți ale Mele? 

Dar le-am dat libertate de voință, o voință proprie, și pe baza acestor daruri i-am supus la încercare. Cei 

care au crezut au triumfat în încercare, și-au întărit credința, au urcat în regiunile spiritului hrănindu-se cu 

semnificația revelațiilor Mele. 

6 Vă spun cu adevărat că întâlnirea Duhului Meu cu al vostru a avut loc în lumea de dincolo. V-am 

instruit să Mă căutați urcând pe scara rugăciunii și să Mă întâlniți cu această sinceritate în spiritualitate, 

pentru că Eu nu M-am umanizat în acest timp. M-am folosit doar de mințile și inimile creaturilor Mele 

pentru a Mă face cunoscut prin ele. 

7 V-am dat această carte de instrucțiuni pentru ca și cei care au venit ultimii să cunoască revelațiile 

mele. Am repetat lecțiile, am văzut că mulți au pătruns în Lucrarea mea și vor să știe totul de la început. 

De aceea am repetat învățăturile mele pentru voi. Ți-am spus că Elias a deschis Al Treilea Timp 

transmițându-l pe Roque Rojas pentru ca tu să-l întâlnești pe Maestrul Divin pe calea ta. 

8 Binecuvântat este cel care Mă ascultă cu dragoste, care vine la Mine și își deschide inima pentru a 

primi esența Cuvântului Meu, pentru că ajunge la lumină. Prin această înțelepciune, el va înțelege lucrarea 

mea, va ști cum să o practice după 1950 și se va numi pe bună dreptate discipolul meu. 

9 Vreau să vă numesc pe toți "discipolii mei". Dar nu uitați că un bun discipol trebuie să fie fidel 

învățăturilor și să îl ia ca exemplu pe Maestrul său. 

10 Îți amintești că lupta ta spirituală aici, pe pământ, este mare, iar sufletul tău îți lasă să ghicești că, 

odată intrat în viața care îl așteaptă dincolo de această lume, trebuie să continue să lupte pentru a se înălța. 

Când te gândești la asta, simți în cele din urmă o anumită tristețe la gândul că nu există odihnă atunci 

când viața umană se termină. Această tristețe nu vine din suflet, ci din "carne", care este slabă și cu puțină 

credință pentru că natura ei nu este veșnică și trebuie să deznădăjduiască în fața veșniciei. 

11 Pentru suflet, veșnicia înseamnă cea mai mare binecuvântare a sa. Când se gândește la fericire, știe 

că nu va avea sfârșit, iar când se gândește la reparația sa, știe că va avea suficient timp pentru a-și repara 

fărădelegile și pentru a se perfecționa. 

12 Odihna spirituală, așa cum o înțelege și o concepe natura voastră pământească, nu există. Odihna 

care așteaptă sufletul este activitatea, este înmulțirea înfăptuirii binelui, este folosirea fiecărei clipe. Atunci 
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sufletul se odihnește, scapă de autoironie și de suferință, se odihnește făcând binele, se odihnește iubindu-

și Creatorul și pe frații și surorile sale. 

13 Vă spun cu adevărat că, dacă v-aș lăsa sufletul vostru inactiv, ca să se odihnească așa cum vă 

imaginați voi că se odihnește pe pământ, întunericul disperării și al fricii ar pune stăpânire pe el; căci viața 

și lumina sufletului, precum și cea mai mare fericire a sa, sunt muncă, luptă, activitate neîncetată. 

14 Sufletul care se întoarce de pe pământ în "valea spirituală", aducând cu el oboseala trupului 

imprimată în el și căutând dincolo ca loc de odihnă pentru a se odihni, pentru a uita, pentru a șterge urmele 

luptei vieții ─ acesta se va simți ca cea mai nefericită ființă și nu va găsi nici pace, nici fericire, până când 

nu se trezește din letargie, nu-și dă seama de greșeala sa și nu se ridică la viața spirituală, care este așa cum 

tocmai v-am spus ─ iubire, activitate, luptă neîncetată pe calea care duce la perfecțiune. 

15 Pe de altă parte, aici, pe pământ, sufletul tău trebuie să se simtă deprimat, pentru că aici totul este 

limitat și trecător. Aici trebuie într-adevăr să se odihnească de atâta păcat și de atâta necinste cât există în 

viața umană. Dar nu este o nevoie de odihnă, așa cum cucerește carnea, ci o dezgust față de tot ce este rău, 

o repulsie pentru tot ce este necinstit, o oboseală de a lupta și de a suferi mereu și mereu din cauza 

imoralităților sau din motive nejustificate. 

16 Dacă oamenii ar fi făcut din această viață de aici o existență pură și și-ar fi pregătit trupul într-o 

locuință demnă pentru șederea sufletului, atunci nu s-ar cunoaște epuizarea, nu ar exista dezgust sau 

repulsie și, prin urmare, sufletul neînsuflețit nu ar veni în lumea spirituală cu dorința de odihnă prin 

odihnă. Dimpotrivă ─ va sosi plin de putere și de credință pentru a-și continua munca de o zi ─ acea luptă 

pe care nu a putut să o oprească niciodată pe pământ și pe care nici măcar moartea nu a suspendat-o. 

17 Vreau ca la sfârșitul luptei, când toți copiii mei vor fi uniți pentru totdeauna în Casa Spirituală, să 

se împărtășească din fericirea mea infinită de Creator, ca recunoaștere a faptului că fiecare dintre voi a 

participat la opera divină într-un mod constructiv sau reparator. 

18 Numai ca ființe spirituale veți descoperi că nimic din tot ceea ce am creat de la început nu s-a 

pierdut, că totul învie în Mine, totul revine la viață și se reînnoiește. 

19 Astfel, atunci când atât de multe ființe au fost pierdute pentru o lungă perioadă de timp, atunci 

când mulți, în loc de lucrări de viață, au făcut lucrări distructive, ei vor descoperi că perioada în care s-au 

rătăcit a fost doar temporară și că lucrările lor, oricât de rele ar fi fost, își vor găsi reparația în Viața 

Veșnică și vor fi transformați în colaboratori ai lucrării mele neîncetat creatoare. 

20 Ce sunt câteva secole de păcat și întuneric, așa cum a avut omenirea pe pământ, când le compari cu 

eternitatea, cu un timp de evoluție și pace fără sfârșit? V-ați distanțat de mine din cauza libertății voinței 

voastre și, împinși de conștiință, vă veți întoarce la mine. 

21 "Carnea" era prea încăpățânată și recalcitrantă pentru a urma directivele acelei lumini interioare pe 

care o numiți conștiință, și îi era mult mai ușor să urmeze impulsurile care o tentau spre libertinajul 

instinctelor și pasiunilor sale. 

22 De multă vreme, omenirea a parcurs drumul vieții pe acest pământ într-o luptă dificilă între 

conștiință, care nu a tăcut niciodată, și "carnea", care vrea să-și facă cultul și legea din materialism, fără ca 

nici materia, nici spiritul să fi triumfat până în ziua de azi, pentru că lupta continuă. 

23 Mă întrebi cine va fi victorios? Și vă spun că nu va trece mult timp până la victoria absolută a 

conștiinței, care se va realiza prin intermediul sufletului în "carne". 

24 Nu vă dați seama că, după atâta luptă și o luptă atât de lungă, trupul, care este uman și pieritor, 

trebuie să cedeze în fața Spiritului, care este lumina mea veșnică? 

25 Înțelegeți că, după o luptă atât de lungă, omul va ajunge în cele din urmă la acea sensibilitate și 

cedare pe care nu a avut-o niciodată înainte față de acea voce și acea viață spirituală care vibrează și 

trăiește în ființa sa. 

26 Cu toții vă îndreptați spre acest punct fără să vă dați seama. Dar când veți vedea victoria binelui și 

a dreptății pe pământ, veți înțelege motivul luptei, al bătăliilor și al încercărilor. 

27 Cu această pregătire vreau să vă văd, pentru ca voi să vă însămânțați calea cu exemple bune și să 

dați astfel mărturie despre tot ceea ce ați primit și ați auzit de la mine. 

28 Odată ce această manifestare se va încheia, veți vedea învățătura mea ca fiind supranaturală, 

dincolo de înțelegerea voastră, și vă veți întreba: "Cum este posibil ca Domnul să ne fi vorbit în propria 

noastră limbă în acest moment de evoluție mai mare a umanității?". 
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29 Ascultați, discipoli: Deja în trecut a fost scris că voi veni și Mă voi face cunoscut tuturor copiilor 

Mei, și astfel voi pregăti venirea unui timp de pace între oameni, aducându-i la practica spiritualizării. 

Acum, împlinirea acestei profeții este aici, astăzi vă pregătesc pe voi, înconjurați de lumea spirituală, în 

timp ce alte suflete din lumea de dincolo așteaptă instrucțiunile Mele și vor veni să locuiască printre 

oameni în vremurile ce vor veni. Printre ei sunt cei care vor conduce națiunile ─ cei care, datorită marii lor 

virtuți, îi vor face pe oameni să asculte de poruncile Mele și îi vor îndrepta pe calea cea bună. Ei vor veni 

după tine. 

30 Lucrarea mea crește din ce în ce mai mult, până când, în cele din urmă, toate sufletele se unesc 

pentru a împlini Legea mea, iar această casă pământească devine o lume a perfecțiunii. Cei care o vor 

locui în acel moment vor simți iubirea mea la lucru în toate lucrurile create și se vor pregăti să trăiască 

într-o lume mai bună. 

Această lume terestră va fi doar temporară pentru sufletul vostru, el va merge în alte regiuni, în alte 

planuri ale dincolo, în dorința de a se desăvârși. 

Amintiți-vă că v-am spus: "În casa Tatălui meu sunt multe locașuri". Și în acest timp de dezvoltare mai 

mare, când înțelegeți mai bine învățăturile mele, v-am spus: "În casa Tatălui există un număr infinit de 

locuințe". Să nu credeți, așadar, că atunci când plecați din această lume ați atins deja cea mai mare înălțime 

spirituală. Nu, discipoli. Când stadiul vostru de dezvoltare pe această planetă se va încheia, vă voi ghida 

spre alte cămine, și astfel vă voi ghida veșnic pe scara infinită a perfecțiunii voastre. Încredeți-vă în Mine, 

iubiți-Mă și veți fi salvați. 

31 Nu stați pe loc, oameni buni. Grăbește-te, pentru că știi drumul. Împlinește Legea Mea, trăiește cu 

dragoste și fii milostiv cu aproapele tău. Atunci toate darurile pe care vi le-am dat vor fi ca niște lumini 

care luminează calea oamenilor. 

32 De ce vă îndoiți uneori de voi înșivă și de Mine, deși v-am spus că faceți parte din Spiritul Meu? 

De ce te îndoiești că ai atributele Mele? Din moment ce ați venit în această lume pentru a vă repara 

greșelile din trecut ─ de ce blasfemiați atunci când întâlniți încercări pe drum? 

33 Așa vă pregătesc eu, discipoli, așa vă imprim cartea învățăturilor mele în inima voastră. Când 

tânjești după mângâiere pentru suferințele tale, caută Cuvântul Meu în inima ta și ea va curge din ea ca un 

izvor de apă cristalină. 

34 Vă învăț în acest an 1950, ultimul al șederii mele printre voi. Vreau să ajungeți la spiritualizarea pe 

care v-am cerut-o. L-ați înțeles pe Tatăl vostru și v-ați pocăit duhovnicește. M-ați iubit, iar de la unii au 

căzut hainele necurate care le acopereau sufletul, iar pe alții îi văd străduindu-se să se purifice. Nu uitați 

că, pentru a urma instrucțiunile Mele, trebuie să vă debarasați de tot materialismul. 

35 Am pus lumina mea în conștiința ta pentru ca, ghidat de ea, să elimini orice imperfecțiune și să 

înflorească virtuțile pe care le descopăr în sufletul tău datorită Cuvântului meu. Te-am făcut receptiv la 

iubire, dar și la durere. Eu v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții", pentru ca voi să simțiți Cuvântul meu în 

toată puritatea lui. Împărtășește-ți pacea cu semenii tăi, ajută-i să-și bea paharul suferinței. 

36 Amintiți-vă că v-am spus: În ochii Mei, voi toți sunteți copiii Mei. Dacă vă permit să evoluați și 

dacă vă luptați, este pentru că doresc cu ardoare ca voi să atingeți perfecțiunea. 

37 Este timpul să începeți munca spirituală care v-a fost încredințată. Vedeți cât de sterpe sunt 

câmpurile, pentru că sămânța iubirii și a milostivirii trăiește ascunsă în fundul inimii voastre. 

38 Am venit cu învățăturile mele pentru a vă încuraja în bunătate. Vă conduc pe cărări de iubire 

pentru ca voi să puteți merge la semenii voștri cu mesajul meu de lumină și mângâiere. Dacă timpul 

predicii mele a fost lung pentru voi, a fost pentru ca voi să puteți absorbi conținutul învățăturii mele și să 

nu-i denaturați niciodată sensul. Căci voi sunteți Noul Israel, poporul care va da mărturie despre adevărul 

meu. 

39 La fiecare pas, vocea conștiinței tale te trezește și te face să înțelegi că ai un destin înalt în rândul 

umanității și o mare misiune de îndeplinit. 

40 Nu există oare în tine o putere care nu te va lăsa să cazi și o voce care nu te va lăsa să adormi? 

Când te abați de la cale sau îți uiți misiunea ─ nu simți o neliniște care nu te lasă să te odihnești? Căci 

această forță, această lumină interioară, această voce care vă vorbește în interior este conștiința voastră, în 

care legea mea și misiunile voastre sunt scrise de neșters. 
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41 Lăsați-vă conduși cu dragoste de acest ghid interior și, vă spun cu adevărat, orice grijă spirituală va 

dispărea, lăsând în locul ei o pace profundă și o adevărată satisfacție. 

42 Dacă profitați de aceste momente prețioase, mâine nu veți mai vărsa lacrimi din cauza timpului 

pierdut, nu veți mai deplânge erori și nici nu veți cădea. Amintiți-vă că faptele voastre bune sunt cele care 

trebuie să dea mărturie despre Mine. Sau credeți că semenii voștri vor fi capabili să recunoască adevărul 

Meu chiar și prin lucrări imperfecte? Nu uitați că "pomul se cunoaște după fructul său". 

43 Nu vă temeți să fiți prea puțini și prea nesemnificativi. Alături de voi va merge o armată invizibilă 

de Ființe de Lumină care vă vor pregăti calea, deschizând uși prin care să treceți, dărâmând obstacole și 

depășind dificultăți. 

44 Împotriva unei lumi de întuneric veți conta pe această lume de lumină. Pentru a învinge influența 

războiului, veți conta pe îngerul păcii. Împotriva bolii, a ciumei și a morții veți avea alături de voi mila 

acelor ființe invizibile care sunt gata să-și reverse balsamul de milă și mângâiere asupra umanității. 

45 Niciodată discipolii Mei nu au fost neprotejați de Mine, niciodată nu au fost abandonați de acele 

ființe care locuiesc în regiunile de lumină și armonie. 

46 Cine i-a inspirat pe discipolii mei din a doua eră pentru ca ei să-și amintească cuvântul divin al 

Maestrului lor și să-l scrie ca moștenire pentru toate generațiile? Cine i-a condus pe discipolii mei pe căi 

necunoscute spre orașe îndepărtate? Cine l-a eliberat pe Petru din închisoare în timp ce temnicerii lui 

dormeau și cine a stat alături de acei apostoli ai adevărului meu în ceasul cel mai greu al morții lor 

sacrificiale? Ființele spirituale, frații și surorile voastre, pe care oamenii le-au numit "îngeri". 

47 Oh, dacă ați ști cât de mult valorează această influență în viața voastră! Ați fi mai binevoitori, mai 

umili și mai ascultători față de chemările și indicațiile lor. Dar voi sunteți făpturi de puțină credință, pentru 

că vreți să atingeți și să vedeți viața spirituală cu simțurile voastre fizice. Și, din moment ce nu ați obținut 

acest lucru, v-ați simțit înșelați în credința voastră. 

48 Vă spun cu adevărat că, dacă credința voastră ar fi fermă, nu ați avea dorința de a simți prezența 

spiritualului cu simțurile cărnii, căci atunci sufletul ar fi cel care ar percepe cu sensibilitatea sa fină acea 

lume care pulsează neîncetat în jurul vostru. 

49 Da, umanitate, dacă vă simțiți îndepărtați de lumea spirituală, totuși acele ființe nu se pot simți 

îndepărtate de ființele umane, deoarece pentru ele nu există distanțe, nici granițe, nici obstacole. Ele trăiesc 

în spiritualitate și, prin urmare, nu pot fi îndepărtate de viața ființelor umane, al căror destin suprem este 

acela de dezvoltare și perfecționare a sufletului. 

50 Sunteți cu toții frați și surori, toate sufletele posedă aceleași calități, chiar și corpurile voastre au 

fost create egale între ele. Atunci de ce v-ați împărțit în clase sociale și națiuni, umanitate? Te iubesc ca pe 

un copil unic și, de asemenea, te iert. Dar fiți vrednici de acest har, ajungeți la răscumpărarea voastră. Va 

veni vremea când, reflectând la învățătura mea, vă veți iubi unii pe alții, inspirați de iubirea mea, și nu vă 

veți condamna greșelile. 

51 Sfătuiți și corectați pe calea voastră cu dragoste, dar nu vă simțiți superiori semenilor voștri. Iubiți 

și trăiți numai cu dreptate, așa cum v-am instruit. 

52 Pregătiți-vă, pentru că mâine veți fi conducătorii și profesorii omenirii. În acel timp despre care vă 

vorbesc, veți transmite cu dragoste instrucțiunile Mele, așa cum v-am instruit Eu. Să nu-i judeci pe 

semenii tăi cu asprime ─ crezând că astfel Îi faci pe plac Domnului tău. Adevărat vă spun că, chiar dacă 

veți învăța pe oameni în numele Meu, nu veți fi liberi de păcat. Veghează și roagă-te. Dar când vă voi 

vedea că pedepsiți fără dragoste fărădelegea semenilor voștri, vă voi vorbi prin conștiință și vă voi spune, 

ca în Epoca a doua: "Cel care este liber de păcat să arunce primul piatra". 

53 Învățătura mea este pentru toate timpurile. În prezent, vă repet lecțiile veacurilor trecute, pentru ca 

voi să Mă înțelegeți mai bine. Așa cum Mă auziți voi, așa au făcut și discipolii din a doua eră. Așa cum voi 

faceți primii pași în învățătura Mea, așa au făcut și ei. Așa cum voi vă luptați să vă depășiți 

imperfecțiunile, așa și ei s-au luptat și în cele din urmă au triumfat. 

54 Așa cum voi vă îndoiți de darurile pe care vi le-am dat, tot așa și printre acei ucenici au fost unii 

care, crezând că Maestrul nu-i observă, puneau la încercare, în secret, cuvântul Lui. Dacă au luat ca model 

exemplele mele, rodul pregătirii lor s-a văzut în lucrările lor. Dacă nu vegheau și nu se rugau, nu se 

întâmpla nicio minune prin ei, iar ei se întorceau la Mine cu îndoieli în inimile lor. Dar când au auzit din 



U 317 

54 

nou adevărul Cuvântului Meu, s-au pocăit de fărădelegile lor și au promis cu lacrimi că nu se vor mai 

îndoi de Mine. 

55 La fel vă văd și pe voi în acest timp, ucenicilor: unii dintre voi aveți ca arme invizibile credința și 

faptele bune și vedeți Cuvântul Meu revelat în împlinirea ordinelor lor. Dar alții dintre copiii Mei au 

pretins ─ fără să se supună legii Mele ─ să le acord o minune în fața ochilor oamenilor care să-i facă să fie 

recunoscuți ca mesageri ai Mei, iar când nu au primit-o, s-au îndoit de Mine și M-au renegat. 

56 Îi iert, căci chiar dacă astăzi se îndoiesc, mâine vor crede ─ dacă astăzi nu acceptă învățătura mea, 

mâine își vor da viața pentru a mărturisi și mărturisi adevărul acestei revelații. 

57 Îi binecuvântez pe cei care trăiesc în Legea Mea și pe cei care o resping, pentru că prin aceștia din 

urmă, atunci când vor înțelege sensul învățăturilor Mele, voi da mari dovezi omenirii. Pentru că ei vor fi 

mijloacele sigure prin care Spiritul meu divin se va revărsa asupra semenilor lor în forță, adevăr și iubire. 

58 Iată cum mă bucur de voi, ucenicilor, iată cum vă încurajează Tatăl pentru vremea încercărilor prin 

care veți trece. 

59 Rămâneți atenți la vocea conștiinței și, în adevăr, vă spun că veți continua să primiți învățătura 

mea. Deși în 1950 această manifestare prin purtătorul de voce se termină ─ ascultați conștiința, atunci 

comuniunea voastră cu Dumnezeu va fi veșnică și nu va fi nimic și nimeni care să-i despartă pe ucenici de 

Maestrul lor. 

60 Aveți încredere în cuvântul meu. Adevărat vă spun că toate profețiile se vor împlini, spre 

mulțumirea profeților și spre bucuria poporului lui Israel. 

61 Vegheați și rugați-vă, pentru că vremurile se vor schimba. Uniți-vă cu legea Mea de iubire și nu va 

exista nicio încercare care să vă oprească pe drum. Trăiește exemplele pe care ți le-am dat în Isus și cu 

siguranță vei rămâne în picioare. Nimeni nu va putea să reducă la tăcere cuvântul meu pe buzele tale. 

Adevărat vă spun că nici măcar eșafodul nu vă va face să uitați Legea Mea. Pentru că amintirea Mielului 

sacrificat vă va face puternici și vă veți oferi Divinității mele. 

62 Câți dintre voi îi veți părăsi pe cei mai iubiți oameni pentru a porni spre cei care trebuie să asculte 

cuvântul meu prin mijlocirea voastră. Câți dintre voi, din dragoste pentru Doctrina mea, vor renunța la 

bunurile materiale și vor trăi în cea mai mare sărăcie. Dar dacă trupul tău va fi lipsit de bunuri pământești 

în această lume, eu îți voi împodobi sufletul cu dragostea mea în veșnicie. 

Dar nu vă îngrijorați, iubiți copii! Nu vă cer să vă sacrificați viețile. Eu v-am spus doar în cuvântul 

meu: Tot ce veți da în lucrarea mea, veți primi înapoi de o sută de ori. Semănați-vă calea cu fapte bune și 

veți culege roadele lor în viața de apoi. 

63 Iată cum vă pregătesc în această dimineață în care creștinismul comemorează Patimile lui Isus. Și 

voi, ucenicilor, experimentați moartea sacrificială mereu prezentă a lui Mesia și vă hrăniți cu exemplele 

Răscumpărătorului divin. 

64 Poporul lui Israel: Fiți lumina umanității, amintiți-i de promisiunea mea de a reveni, pe care i-am 

dat-o prin Isus, și spuneți-i că mi-am ținut cuvântul. 

65 Acele profeții au fost uitate de oameni, dar Eu le reamintesc prin noii Mei apostoli. 

66 Discipoli: La manifestarea cuvântului meu, este prezentă iubirea și pacea mea părintească. Primiți-

o în voi ─ voi care încă locuiți în valea lacrimilor. 

67 Bea-ți paharul suferinței cu răbdare. Căci după această amărăciune vă veți bucura veșnic de pâinea 

și vinul iubirii mele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 318  
1 Ferice de voi care veniți la mine cu dorința de a mă învăța. Ferice de voi care știți să descoperiți în 

cuvântul meu comoara vieții veșnice. Dar cine sunt aceia care se întăresc cu lecțiile mele, astfel încât să 

rămână mesageri printre oameni după ce cuvântul meu prin aceste portavoci va înceta? Voi sunteți cei care 

vă curățați de petele vechi datorate încălcărilor legii mele, cei care goliți paharul suferinței, cei care veniți 

dintr-un mare necaz și vă purificați sufletul în apele cristaline ale învățăturilor mele. 

2 Dacă veniți astăzi la acest miting, vă veți simți nedemni de prezența Mea. Dar văd că vă înnoiți, iar 

această purificare vă face demni de Mine. Simțiți mângâierea mea, simțiți iubirea mea, este balsamul care 

vă vindecă suferințele. 

3 Comemorați ─ pentru ultima oară în această formă ─ Patimile mele în Era a doua. Nu veniți să 

urmați o tradiție. Căci ucenicii Duhului Sfânt nu trebuie să fie tradiționaliști, ci să respecte Legea mea. Ați 

venit doar pentru a comemora acele evenimente divine, exemplele perfecte de învățătură pe care vi le-am 

lăsat prin Isus, care vă vor învăța veșnic să vă obțineți propria mântuire. 

4 Astăzi văd că sufletul vostru se cutremură la amintirea acelor exemple de învățătură și vă spun: O, 

copii mult iubiți, nu respingeți aceste lecții de la voi, căci ele sunt moștenirea voastră! 

5 Mulțumiți-Mi pentru încurajarea pe care o primiți din Cuvântul Meu. Dar sunt unii dintre voi care 

Îmi pun această întrebare: "Tată, de ce nu faci să se întâmple în viața mea minunea pe care o aștept de mult 

timp?". 

Dar Maestrul vă spune: Am semănat viețile voastre cu miracole în acest timp. Din duhul meu către al 

tău au venit întotdeauna beneficii și daruri de har. Prin intermediul lumii spirituale am răspândit dragostea 

Mea printre voi. Prin credința și faptele voastre bune ați văzut aceste minuni să se întâmple. Vă întreb: Ai 

nevoie de un miracol zilnic pentru a crede în Mine? 

6 La începutul dezvoltării voastre, v-am copleșit cu daruri vizibile fizic, tangibile, de har și beneficii. 

Dar când cunoașterea și credința ta s-au aprins ca o lumină în sufletul tău, am încetat să-ți mai dau aceste 

dovezi materiale. Astăzi, ca discipoli, credința voastră trebuie să coincidă cu Voința Mea pentru a depăși 

toate obstacolele și adversitățile. 

Mă întrebi: "Maestre, ce este credința? Și Maestrul îți răspunde: Credința este privirea spirituală care 

vede mai departe decât inima și mintea. Credința este privirea care vede și descoperă adevărul. Prin 

urmare, credința ta vede manifestările pe care adesea nu le poți înțelege și, prin ele, te face puternic în 

credință. 

7 Aceasta este o devoțiune de dimineață semnificativă, popor iubit, pentru că eu construiesc în 

mijlocul vostru "Noul Ierusalim". Voi sunteți primele pietre ale cetății albe și strălucitoare care a fost 

anunțată de mine prin profeți. Această cetate spirituală nu își va avea temeliile în această lume. Căci dacă 

credeți că Noul Ierusalim este patria voastră pământească, vă înșelați grav: Noul Ierusalim pe care îl 

construiesc acum în sufletul vostru, iar această cetate ─ mai albă decât albeața orbitoare a zăpezii ─ se va 

răspândi la toți oamenii când va veni răscumpărarea întregii omeniri. 

8 Astăzi, când vin la voi pentru a începe să construiesc Marele Oraș, văd în poporul Meu lipsa de 

armonie, de spiritualitate, iar Spiritul Meu Divin suferă pentru că nu știți încă să fiți complet cu Mine. ─ În 

ciuda lecțiilor desăvârșite pe care vi le-am dat de-a lungul timpului, vă încăpățânați să vă agățați de 

pasiunile inferioare, de dezbinări și de idolatrie. 

9 Adevărat vă spun că, dacă vreți să fiți mari, nu căutați măreția în deșertăciunile lumii, căci ele sunt 

trecătoare. Căutați-o în cele spirituale, care sunt veșnice. 

10 Pentru a atinge această înălțare este nevoie de un efort constant, de o voință indomptabilă, de o 

credință necondiționată. Numai în acest fel veți putea ajunge la glorificarea sufletului. 

11 Calea se pretează la dobândirea de merite pentru că este presărată cu încercări. Acolo veți putea 

învăța să vă respingeți aroganța, să acceptați durerea cu răbdare, să respingeți vanitatea și patimile. Pe de 

altă parte, există mulți oameni nevoiași pe cale, pe care îi puteți ajuta pentru ca și ei să-și atingă scopul. 

12 Fiecare om ─ indiferent dacă are sau nu spiritualizare în viața sa ─ poartă o cruce. Cuvântul meu 

ne învață să o suportăm cu dragoste, să o facem ușoară și chiar necesară pentru a putea trăi. Cel care își 

iubește crucea își iubește destinul, pentru că știe că Eu am fost cel care i l-am trasat. Acesta iubește voia 

mea și cel care face voia mea are parte de pacea mea, de lumina și de puterea mea. 
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13 Cel care evită povara sarcinii sale, care abandonează calea cea dreaptă sau care nu ține cont de 

angajamentele pe care sufletul său și le-a luat față de Mine, pentru a-și asuma în schimb obligații după 

gustul sau voința sa, nu va putea avea adevărata pace în inima sa, căci sufletul său nu va fi niciodată 

satisfăcut și liniștit. Cei care caută mereu plăceri pentru a uita de chinul și neliniștea lor se amăgesc cu 

plăceri false și satisfacții trecătoare. 

14 Îi las să meargă pe drumul lor, pentru că știu că, chiar dacă astăzi se distanțează, mă uită și chiar 

mă neagă, vor înțelege curând insignifianța bogățiilor, a titlurilor, a plăcerilor și onorurilor lumii atunci 

când realitatea îi va trezi din visul lor de măreție pe pământ, când omul va trebui să se confrunte cu 

adevărul spiritual, cu eternitatea, cu dreptatea divină, de care nimeni nu poate scăpa. 

15 Nimeni nu este inconștient de acest lucru, pentru că voi toți posedați un spirit care, prin darul 

intuiției, vă dezvăluie realitatea vieții voastre ─ calea care vă este trasată și tot ceea ce trebuie să realizați 

pe ea. Dar voi vreți cu disperare să vă eliberați de orice jurământ spiritual pentru a vă simți liberi și stăpâni 

pe viețile voastre. 

16 Oare majoritatea oamenilor nu sunt dornici să își îndeplinească îndatoririle religioase? Vă spun că 

ați creat religii pentru a încerca să scăpați de legea mea și pentru a vă face să credeți că o respectați. 

17 Acestei umanități i-aș putea aplica aceleași cuvinte pe care le-am spus poporului evreu la vremea 

respectivă, când i-am făcut să vadă că, pentru a urma tradiții vechi și deja inutile, au uitat Legea. 

18 Simbolul creștinismului, crucea, este peste tot. Pretutindeni găsesc biserici din piatră, majoritatea 

oamenilor îmi pronunță numele, oamenii îmi aduc omagiu și îndeplinesc zilnic ritualuri pentru Mine. Cu 

toate acestea, nu descopăr în inimile oamenilor nicio manifestare a iubirii, care este esența, începutul și 

scopul final al Doctrinei Mele. Și totuși voi toți credeți că sunteți în Lege și în Adevăr. Prin urmare, vă 

plângeți când vă dezvălui contrariul, iar când cineva vă arată erorile voastre, permiteți ca furia să vă 

cuprindă. 

19 Adevărat vă spun, creștini, dacă aș veni în lume ca om în acest timp prezent, voi, dintre toți 

oamenii, ați fi cei care M-ar târî pe crucea unui nou Calvar, dacă ați auzi adevărul de pe buzele Mele. Dar 

nu voi mai veni în lumea voastră ca bărbat. Eu am venit în spirit, nu Mă veți vedea cu ochii trupului 

vostru, dar trebuie să Mă auziți. Vreți să Mă întâlniți pentru a Mă distruge. Dar, odată ce Mă veți întâlni, 

va fi pentru a Mă adora. Căci oricine îmi vorbește în mod spiritual va da dovada că în inima sa a apărut 

credința și i-a luminat mintea. 

20 Și astăzi descopăr încă printre noii mei discipoli slăbiciunea lui Petru, îndoiala lui Toma, ambiția 

lui Iuda, și de aceea este necesar să continui să vă învăț ca Maestru. 

21 În această ultimă comemorare pe care o țin cu voi astăzi, în acest an 1950, amintiți-vă ziua în care 

Isus, însoțit de discipolii săi, a intrat triumfător în primul Ierusalim pentru a-și încheia misiunea divină pe 

cruce. 

22 Trăiți aceste momente spiritual cu adevărat devotament ─ nu ca o simplă comemorare. Nu ─ 

simțiți că doar vă dau ultimele Mele lecții prin intermediul Purtătorilor de Voce în timpul celui de-al 

Treilea Timp. Aceste cuvinte vor fi pâinea vieții veșnice pentru sufletul tău în toată rătăcirea lui. Aceste 

învățături vor fi apărarea și personalul vostru. Trebuie să ți le însușești, să le imprimi în conștiința ta cu 

focul iubirii mele, pentru ca mai târziu să le imprimi, așa cum ți le-am dat, în inimile semenilor tăi. 

23 O mare parte a umanității sărbătorește această tradiție, iar Spiritul meu își face simțită dragostea 

prin toți copiii săi. 

24 Este pregătirea pe care o dau sufletelor. Odată ce înnoirea spirituală și umană se va produce în toți 

oamenii, spiritualizarea va aduce ca rod al ei fraternitatea și iubirea între popoare. Atunci, de pe această 

planetă va radia lumina strălucitoare a armoniei spirituale, care va fi văzută pe toate lumile. Va fi orașul 

alb și orbitor pe care l-a văzut apostolul meu Ioan în timpul răpirii sale. 

Nu va mai fi orașul ucigaș de Dumnezeu care își înalță Stăpânul pe o cruce pentru a-l vedea sângerând 

și murind. Va fi cetatea reînnoită care așteaptă venirea Domnului său, Tatăl, care coboară de pe crucea 

martiriului Său pentru a trăi veșnic în inimile copiilor Săi. 

25 Când Maestrul a plâns în fostul Ierusalim, nu a fost din cauza acelei rase, ci din cauza orbirii 

oamenilor care ─ deși erau atât de aproape de Tatăl ─ nu L-au recunoscut. 

Maestrul și-a întins brațele părintești pentru a-și îmbrățișa copiii. Dar inimile copiilor s-au închis, 

orbite de întunericul Lui, și astfel Tatăl nu a putut simți mângâierea celor apropiați. În schimb, a primit 
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necredință, batjocură, dispreț și moarte. Cu toate acestea, întrucât nu era vorba de cetatea pământească din 

cauza căreia Isus a plâns, El a permis distrugerea ei pentru a arăta omenirii că ceea ce Tatăl căuta și va 

căuta întotdeauna este oaia spirituală pierdută în pădurea întunecată a păcatului. 

26 Din moment ce v-am spus în Epoca a Doua: "Împărăția Mea nu este din această lume" ─ de ce ați 

crezut că manifestarea Mea ca Duh Sfânt se va întâmpla din nou în forma limitată a lui Iisus? Amintiți-vă 

că i-am spus femeii din Samaria: "Vine ceasul când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și 

în adevăr." 

27 Am venit la voi în spirit, mi-am îndeplinit promisiunea pe care v-am făcut-o. Dar nu deveniți 

fanatici cu privire la națiunea voastră, pentru că ea a fost doar adăpostul vostru în acest timp, așa cum ar fi 

putut fi orice altă națiune de pe pământ. Dar voi, cei destinați să ascultați cuvântul meu în acest timp, 

sunteți cu adevărat cei aleși pentru a începe să construiți Noul Ierusalim în uniunea sufletelor voastre. 

28 Astăzi sunteți încă departe de a vedea împărăția păcii în lumea voastră. Eliberați-vă de orice 

egoism și, deși nu vă bucurați de pace în viața umană actuală, nu încetați să vă străduiți să o obțineți. 

V-am învățat să uitați de voi înșivă și să vă gândiți la ceilalți. De ce trebuie să căutați mereu doar 

bunăstarea voastră și să Mă lăsați pe Mine să fiu singurul care se îngrijește de întreaga umanitate? Sunt 

mulți dintre voi cărora le lipsesc cuvintele, rugăciunile și dragostea voastră. Lor le lipsește bogăția de 

beneficii pe care le oferă aceste revelații, pe care voi le-ați irosit. Lucrează aceste câmpuri, fă-le fertile cu 

dragostea ta. Dacă lăsați munca neterminată atunci când vă voi chema în lumea de dincolo, nu vă 

îngrijorați, căci moartea fizică nu va pune capăt îndeplinirii misiunii voastre. 

29 Eu sunt Viața, Eu sunt veșnic, și v-am făcut să locuiți cu Mine pentru ca voi să nu abandonați 

niciodată lucrarea pe care ați început-o. Încredeți-vă în Mine și vă spun cu adevărat că nici o sămânță nu se 

va pierde, iar recolta voastră va fi perfectă. 

30 Gândiți-vă la generațiile care vor veni după voi și semănați pentru ele semințele iubirii, lăsând 

urma virtuții voastre ușor de recunoscut. Știi dacă nu te voi lăsa să te întorci în acele generații? Fiți virtuoși 

în plăcere și în suferință, în pace și în luptă. 

31 Supuneți-vă legii Mele de dreptate și de iubire, nu există niciun "imposibil" care să vă împiedice să 

împliniți poruncile Mele supreme. Nu cer de la voi fapte perfecte, pentru că vă văd încă luptând pentru 

viața voastră în oceanul furtunos al vieții. Te lupți acolo, agățându-te de barca de salvare a conștiinței tale, 

ca să nu pieri în marea agitată a depravării. 

32 Marile cataclisme ale sufletului și eclipsele provocate de învățăturile materialismului vor pregăti 

potirul suferințelor și al marilor evenimente pentru omenire. 

33 Totuși, planeta voastră nu este un loc al iubirii, al virtuții și nici al păcii. Eu trimit lumii voastre 

suflete pure, iar voi mi le întoarceți necurate, pentru că viețile oamenilor sunt impregnate de păcat și 

depravare. 

34 Văd virtuțile ca pe niște lumini mici, izolate printre suflete biciuite de furtunile egoismului, ale 

răzbunării și ale urii. Acesta este fructul pe care umanitatea mi-l oferă. 

35 Pentru mult timp, înainte ca sufletul tău să-și găsească pacea și armonia în această lume, materia ta 

s-a bucurat de această fericire. 

36 Pentru ca omul să poată locui pe această planetă, am zguduit și am pregătit acest pământ cu 

înțelepciunea mea perfectă și prin forțele naturii. Dar înainte ca omul să o locuiască, au existat animale 

primitive care au trăit pe ea. 

37 Când această lume a fost transformată într-o casă plină de plăceri, minuni și frumuseți, am oferit-o 

copilului meu mult iubit, omul. Așa v-am lăsat să locuiți pe pământ pentru a trăi pe el, căci a iubi și a 

înțelege viața înseamnă și a Mă iubi și a Mă înțelege pe Mine. Odată ce iubirea și înțelegerea a tot ceea ce 

vă înconjoară va fi cu adevărat prezentă, atunci Mă veți recunoaște și vă veți fi răscumpărat în adevărata 

cunoaștere, pentru că Eu sunt în toate lucrurile create. 

38 Cei care studiază natura fără iubire, ghidați doar de cunoștințele științei umane, Mă neagă, și asta 

pentru că nu au știut să vadă, pentru că nu au înțeles cu adevărat, cu atât mai puțin au simțit și iubit. 

Pe de altă parte, câți sunt printre cei umili, printre cei disprețuiți, printre cei umiliți de mândria și 

ignoranța celor care se consideră savanți în rândul umanității, care au crezut fără să știe, pentru că privirea 

credinței lor a văzut direct adevărul și au înțeles că această planetă a fost acolo pentru om încă de la 

început ─ un paradis de har, armonie și binecuvântări. 
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39 Te-ai mirat când ai realizat perfecțiunea fiecărei ființe, cum fiecare creatură creată de Mine își are 

locul în calea sa, totul este supus unei porunci, totul se supune legii Mele. Nu trebuie să vă îndoiți de 

originea naturii voastre, deoarece aveți deja încredere în acuratețea și fiabilitatea legii sale. Ați descoperit 

multe învățături în viață și aveți încredere în respectarea legilor sale naturale, care nu v-au înșelat. 

40 De pe pământ ați primit beneficiile ei. Este ca o binecuvântare pentru tine, care ți-a oferit mereu 

hrană, un paradis plin de plăceri, iar la sfârșitul vieții tale pământești și-a deschis pântecele pentru a te 

primi cu dragoste. Dar, în timp ce la începutul existenței tale în această lume ai găsit frumusețea în viața 

umană, sufletul tău, deși se află în Era a treia, încă se luptă pentru a obține pacea. 

Așa cum la început am zguduit această planetă prin forțele naturii pentru a vi-o oferi ca pe un paradis 

plin de binecuvântări, tot așa, în acest timp, forțele mele naturale vor fi cele care vă vor zgudui din nou. 

Dreptatea mea perfectă va fi cea care va ajuta sufletele să își atingă libertatea. 

De asemenea, Mă voi manifesta în mijlocul comunităților, sectelor și instituțiilor religioase și voi 

elimina dușmăniile și sentimentele de răzbunare care au divizat oamenii din cauza lipsei de uniune 

spirituală. 

41 Aceste evenimente așteaptă omenirea. Privegheați și rugați-vă, ucenici, pentru că aceste încercări 

vor fi văzute de mulți dintre voi. Veți vedea doctrinele materialismului devenind foarte active, înghițind 

oamenii și făcându-i să scoată strigăte de angoasă. 

42 Nu vreau să vă sperii cu acest semnal de alarmă, ci să vă avertizez pe voi, cei care trăiți în acest 

timp de încercare pe pământ. Toate acestea trebuie să se întâmple pentru ca toate sufletele să ajungă la 

mântuire. 

43 Spiritul meu divin va fi cel care va șterge aroganța oamenilor. Înțelepciunea mea va fi cea care vă 

va dezvălui adevărul vouă, care ați rătăcit în întuneric. Va fi lumina Duhului Sfânt care va lumina sufletul 

oamenilor în științele lor și îi va conduce pe calea iertării, a iubirii și a dreptății. 

44 După ce veți trece prin aceste încercări ale iubirii Mele, va avea loc reînnoirea spirituală și fizică a 

umanității. Atunci, mergând pe calea virtuții și a spiritualizării, oamenii vor fi surprinși să realizeze că 

această viață este aceeași cu cea pe care le-am oferit-o de la început, că nimic din ea nu s-a schimbat. Ei 

vor învăța că planeta pe care le-am încredințat-o ca locuință temporară continuă să fie generoasă în daruri 

de binecuvântări ─ că Mama Pământ, milostivă în calitate de Creatoare a vieții, continuă să le ofere sânul 

ei pentru a-i hrăni cu dragostea ei. Căci aceasta este sarcina pe care i-a încredințat-o Tatăl. 

Și soarele va fi la fel, trimițând mereu căldura sa revigorantă ca simbol al prezenței Domnului. În acel 

timp, o, iubite popor, oamenii vor înțelege că faptele lor rele au fost cele care le-au făcut existența amară. 

Prin urmare, ei vor deveni buni lucrători ai mei și se vor pregăti pentru a locui în case mai perfecte în 

eternitate, într-un mod armonios. 

45 Astfel vă pregătesc, ucenicilor, pentru vremurile care vă așteaptă, când nu vor mai fi nici flămânzi 

cu cei sătui, nici ignoranți cu cei învățați, nici puternici cu cei neputincioși. Veți fi cu toții la banchetul 

Domnului și vă veți bucura de concertul etern al iubirii Sale. 

46 În acel timp, o, discipoli, Noul Ierusalim va fi în inima oamenilor. Veți atinge grade înalte de 

spiritualizare și nu voi trimite doar suflete cu o mare dezvoltare să se încarneze printre voi pentru a vă 

aduce mesajele mele. Vă voi trimite și sufletele care au nevoie de virtutea voastră și care, trăind printre 

voi, se vor purifica de păcatele lor. În acele vremuri, se va întâmpla opusul celor de astăzi, când vă voi 

trimite suflete pure și voi mi le veți întoarce pătate. 

47 Cu sensul Cuvântului meu, creați în inimile copiilor voștri un sanctuar al spiritualității, nu al 

fanatismului sau al idolatriei. Condu-i pe calea legii mele. Nu este suficient să nu facem rău nimănui. Este 

bine să nu faci răul, dar dacă faci binele, vei fi plăcut Mie. 

48 Cât de clar și simplu este adevărul! Cât de clară și simplă este spiritualitatea! Și totuși ─ cât de 

greu de înțeles este pentru cel care se încăpățânează să rămână în întunericul fanatismului și al tradițiilor 

sale. Mintea lui nu poate înțelege că există ceva mai mult decât ceea ce înțelege; inima lui se împotrivește 

respingerii a ceea ce pentru el era Dumnezeul și legea lui: tradiția și ritul. 

49 Credeți că îi detest pe cei care nu vor să recunoască adevărul Meu? Nu, copiii mei, mila mea este 

infinită și tocmai către ei mă îndrept pentru a-i ajuta să părăsească închisoarea lor, ca să se bucure de 

contemplarea luminii. Încercările necesare pentru trezirea lor la credință le sunt rezervate. Nu vor fi 
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încercări peste puterile lor, vor fi lecții adaptate cu înțelepciune la fiecare suflet, la fiecare viață, la fiecare 

persoană. 

50 De acolo, dintre acele creiere întunecate, dintre acele inimi bolnave de fanatism religios și de 

ignoranță, veți vedea să apară marii și pasionanții soldați ai adevărului. Pentru că în ziua în care se vor 

elibera din lanțurile lor, din întunericul lor, și vor vedea lumina, nu-și vor putea stăpâni bucuria și vor 

striga din toți plămânii că m-am întors să salvez lumea, ridicând-o pe scara spiritualizării spre adevărata 

împărăție. 

51 Pentru a vă ajuta să evoluați, ați avut parte de manifestarea lui Ilie, ghidul vostru spiritual, 

precursorul celei de-a treia ere, care v-a pregătit sufletul. Dar el vede cu tristețe că mulți s-au rătăcit și cât 

de mare este atunci durerea lui Ilie. El își caută oile împreună cu slujitorii săi spirituali în toate modurile. 

Cine dintre voi se va pregăti să îi aducă pe cei absenți ─ cei care sunt pe calea durerii? 

Pe cei care suferă în acest moment îi voi întări pentru ca ei să nu blasfemieze, pentru ca ei să simtă 

prezența mea și să se grăbească în acest moment să fie la aceeași masă cu Maestrul și să se hrănească cu 

pâinea și vinul pe care le-am pregătit cu dragostea mea. 

52 Voi sunteți generația care ascultă Cuvântul Meu în această a treia eră, astfel încât viețile voastre să 

se conformeze împlinirii Legii Mele și Eu să Mă pot face cunoscut prin intermediul organului de 

înțelegere pe care l-am pregătit pentru a-mi împlini promisiunea din a doua eră. 

53 În trecut, apostolii mei au simțit tristețe când le-am spus că în curând îi voi părăsi și că, după aceea, 

ei vor fi cei care vor răspândi învățătura mea. Dar le-am atras atenția că voi veni din nou când lumea va fi 

la apogeul corupției. 

Unii nu M-au recunoscut, dar vor veni alții care, atunci când vor primi esența Cuvântului Meu, îl vor 

înțelege pe Maestrul lor și vor simți prezența Mea. Vei fi din nou cu mine și te voi primi cu aceeași 

dragoste ca întotdeauna, pentru ca tu să fii la sânul meu. 

54 V-am dat învățătura mea pentru ca, trăind-o, să vă faceți vrednici să intrați în împărăția mea. 

55 Deja în Epoca a doua v-am instruit cum să respingeți ispita ─ tot ceea ce nu este al vostru din 

această lume ─ pentru ca voi să fiți cu Mine, așa cum Isus a fost în Tatăl. 

56 Pregătiți-vă, pentru că voi sunteți discipolii care merg pe urmele Maestrului care urcă încă o dată 

pe Calvar. Aceste ultime cuvinte de învățătură sunt ca ultimele momente din viața lui Isus. Pentru că 

atunci când anul 1950 se va încheia, "Cuvântul" meu divin nu vă va mai vorbi prin aceste guri. Astăzi ați 

venit în grabă pentru că nu vreți să pierdeți nici măcar una dintre lecțiile mele. Păstrați-le în inima voastră 

pentru că vreți să fiți martorii ultimelor mele cuvinte adresate umanității. 

57 Sunteți la fel ca cei care au cântat Osana în al doilea veac, când Isus a intrat în Ierusalim. Astăzi, 

când mă fac cunoscut vouă în Duhul Sfânt, nu vă mai întindeți mantiile în calea mea, ci inimile voastre 

sunt cele pe care le oferiți ca locuință Domnului vostru. Astăzi, osana voastră nu mai vine din gât, această 

osana izvorăște din sufletul vostru ca un imn de umilință, de iubire și de cunoaștere a Tatălui, ca un imn de 

credință în această manifestare pe care Domnul vostru v-a adus-o în Era a treia. 

58 Cândva, ca și acum, sunteți la fel ca cei care M-au urmat când am intrat în Ierusalim. Marile 

mulțimi Mă înconjurau, captivate de cuvintele Mele de iubire. Bărbați și femei, bătrâni și copii au zguduit 

cetatea cu strigătele lor de bucurie, și chiar preoții și fariseii, temându-se că poporul se va răzvrăti, Mi-au 

spus: "Învățătorule, dacă Tu înveți pacea ─ de ce le permiți urmașilor Tăi să provoace atâta zarvă?". Dar 

eu le-am răspuns: "Adevărat vă spun că, dacă acestea ar tăcea, pietrele ar vorbi". Pentru că acestea erau 

momente de bucurie, era punctul culminant și glorificarea lui Mesia printre cei flămânzi și însetați de 

dreptate ─ acele suflete care așteptau de mult timp venirea Domnului în împlinirea profețiilor. 

59 Cu această bucurie și veselie, poporul meu a sărbătorit și eliberarea din Egipt. Am vrut să fac ca 

acea comemorare a Paștelui să fie de neuitat pentru poporul Meu. Dar cu adevărat, vă spun, nu am urmat 

doar o tradiție sacrificând un miel ─ nu, M-am oferit pe Mine Însumi în Isus, mielul sacrificat, ca fiind 

calea prin care toți copiii Mei vor găsi mântuirea. 

Chiar și în Era a Treia nu urmez tradiția. Prin Cuvântul Meu, v-am făcut să retrăiți evenimentele din 

trecut. Dar să știți, discipoli, că Legea pe care v-am dictat-o pe muntele Sinai este prezentă în conștiința 

voastră. Jertfa Mielului Neprihănit, precum și revelațiile pe care vi le-am adus ca Spirit Sfânt și 

învățăturile pe care vi le voi acorda în vremurile ce vor veni ─ toate acestea sunt prezente în eternitate. 
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60 Mai târziu veți comemora aceste evenimente, dar comemorarea voastră va consta în meditație, în 

adevărate rezoluții de reînnoire și împlinire în Doctrina Mea. Să nu sărbătoriți sărbători, să nu țineți 

ceremonii și nici ritualuri, crezând că Îmi sunteți pe plac, uitând Legea. Nu trebuie să fiți tradiționaliști. 

Discipolii duhovnicești vor vizualiza mereu suferința Domnului lor, vor simți prezența Sa divină și îi vor 

învăța pe semenii lor, auzind vocea spiritului lor. 

61 Când va veni timpul pentru a comemora Sfânta Împărtășanie, trebuie să faceți acest lucru cu 

rugăciunile voastre, atunci veți simți Spiritul Meu Divin împărțind între voi pâinea și vinul spiritual. În 

acest fel, vă voi lumina lecțiile pe care le veți considera încă învăluite în mister. 

62 Treziți-vă, discipoli! Ați intrat într-o perioadă în care omenirea creștină studiază Cuvântul Meu și 

profețiile în dorința de a obține interpretarea corectă a revelațiilor anterioare. În unele am descoperit puțină 

lumină, altele s-au rătăcit. La unii văd suficientă smerenie, respect și dragoste pentru a înțelege profețiile 

în studiu. La alții văd mândrie și vanitate, iar ei explică semnificația Scripturilor națiunilor în dorința lor 

de faimă. Dar, cu adevărat vă spun că, prin erorile lor, au încurcat omenirea. 

63 Amintiți-vă că, în Era a doua, v-am spus că vă voi trimite "Spiritul Adevărului", Duhul Sfânt, și că 

El vă va explica revelațiile pe care nu le-ați putut înțelege în acel timp și vă va da noi învățături. 

64 Aici este Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, care vă vorbește despre trecut, prezent și viitor. 

65 Priviți și rugați-vă, oameni buni, căci în rugăciune veți găsi lumina pentru a înțelege mai bine 

învățăturile mele. Aceasta este pâinea și vinul ─ hrăniți-vă, discipoli, întăriți-vă, căci mâine va trebui să 

împărțiți această hrană cu omenirea. 

66 Învățați de la Mine, transmiteți exemplul și înțelepciunea Mea, o, oameni, o, ucenici mult iubiți. 

67 Sunteți cu toții lucrători pe podeaua mea ─ unii ca "primii", iar alții ca "ultimii", dar toți veți putea 

fi "primii" prin zelul și spiritualizarea voastră. 

68 În această oră de devoțiune, în care sufletul vostru îmi oferă osanale spirituale, Spiritul meu divin 

vă inundă cu pace, iubire și binecuvântare. 

69 Prin binecuvântările mele, legiuni de suflete care s-au purificat în valea spirituală primesc lumina. 

În acest moment, ei trăiesc continuarea Lucrării mele, ridicarea Noului Ierusalim în sufletele unite ale 

oamenilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 319  
1 Fiți bineveniți alături de Mine încă o dată. Cine ți se revelează în acest moment? Tatăl, Fiul sau 

Duhul Sfânt? Eu vă răspund: Dumnezeul vostru se manifestă în mijlocul vostru. Dacă în al doilea veac v-

am spus ca om: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl", vă spun astăzi, căci nu mai vin la voi ca 

om, ci în Duhul Sfânt: Cine îl ascultă pe Isus îl ascultă și îl primește pe Iehova, iar aceasta este vocea 

Duhului Sfânt. 

Nu vedeți în el trei persoane sau trei dumnezei, recunoașteți un singur Spirit Divin care se manifestă 

din belșug printre voi în acest moment, în această voce, în acest cuvânt al Maestrului vostru al tuturor 

Maeștrilor. Îl veți întâlni pe Judecător, îl veți descoperi pe Tatăl și veți simți esența Duhului Sfânt. 

2 În ultimele mele manifestări prin intermediul purtătorilor de voce umani, în anul 1950, voi testa 

progresul discipolilor mei. Îi voi pune la încercare prin retragerea instrucțiunii dumneavoastră. Căci vă voi 

arăta cine este mai avansat în învățătura Mea sau cine a rămas în urmă. 

Știu totul. Lecțiile și testele pe care le voi da vor servi pentru a vă face pe fiecare dintre voi să 

conștientizați în interior progresul, stagnarea sau regresul vostru. 

3 Aduc din ce în ce mai multă lumină în sufletul vostru pentru ca după încetarea Cuvântului Meu să 

rămâneți luminați și apoi ─ așa cum v-am spus deja ─ să fiți faruri radiante în această mare de pasiuni și 

furtuni care formează lumea voastră. 

4 Cei care au o mare credință în Mine își pregătesc cu umilință sufletul pentru a primi în el tot ceea 

ce Eu le transmit în acest moment. Dar mai sunt încă discipoli care își deschid larg ochii sufletului lor 

pentru că caută să descopere adevărul prezenței Mele în lumea de dincolo. 

5 Îndoiala pune încă stăpânire pe unele inimi și se întreabă dacă sunt Eu sau nu. Încă unii sunt 

confuzi de unele dintre cuvintele și revelațiile Mele. Dar eu vă întreb: De ce, din moment ce vă aflați în 

Era a treia? Lasă-i îndoiala lui Toma, căci el a trăit în Era a doua. Dar țineți minte lecția pe care i-am dat-o 

și tot ceea ce am manifestat în acea perioadă pentru a distruge materialismul, pentru a elimina îndoiala 

acelor oameni. 

Dar astăzi, în Era a Treia, când învățăturile și revelațiile vremurilor trecute și ale Erei a Treia se 

acumulează în sufletul și în inima voastră, de ce vă îndoiți încă? De ce vă gândiți în adâncul ființei voastre 

dacă sunt eu sau nu sunt eu, dacă există adevăr sau înșelăciune în această lucrare pe care o primiți în 

prezent? 

Vorbesc în acest fel doar celor care se îndoiesc ─ celor care se luptă în interior, pentru că se află în 

ultimele vremuri ale manifestării Mele prin intermediul intelectului uman. Dar Eu vă spun din nou: 

"Fericiți cei care au crezut fără să vadă!". 

6 Îți amintești împreună cu Maestrul tău de evenimentele care s-au petrecut în Era a doua. Te-am 

învățat că am lăsat în sufletul tău învățătura pe care ți-am dat-o atunci. Fiecare dintre faptele Mele și 

cuvintele Mele au fost acte de viață veșnică pe care vi le-am dat. Sângele pe care l-am vărsat pentru a vă 

arăta calea mântuirii voastre este încă proaspăt și va fi veșnic în sufletul tuturor copiilor mei. Căci ceea ce 

curgea din trupul Meu în acel moment era emblematic pentru viața pe care am vărsat-o ─ pentru iertarea 

cu care i-am învăluit pe toți păcătoșii ─ pentru lumina cu care am aprins credința în cei necredincioși ─ 

pentru lumina cu care am risipit toate cețurile întunecate ale acestei umanități. Această viață spirituală este 

veșnică în tine ─ în acel sânge care va fi mereu proaspăt în sufletul tău. 

7 Când m-am făcut om pentru a aduce oamenilor mântuirea, salvarea și lumina, nu am venit doar la 

ei. A fost momentul stabilit de Spiritul meu divin pentru a porni spre toate sufletele, fără a da vreo 

preferință lumilor sau gradelor de dezvoltare. De aceea, după ce Mi-am încheiat misiunea de Maestru 

printre voi, Duhul Meu a mers în toate casele locuite de sufletele Domnului. 

Pentru că, deși ați avut promisiunea lui Mesia, această promisiune nu era doar pentru sufletele 

întrupate, ci și pentru cei care Mă așteptau în lumea de dincolo ─ pentru cei care, în reparație, în ispășire, 

în adunare de experiențe spirituale, așteptau ziua în care Răscumpărătorul tuturor sufletelor va veni să 

deschidă ușa. 

8 De aceea s-a întâmplat că ─ după ce Mi-am împlinit lucrarea printre voi și am deschis porțile 

împărăției Mele prin jertfa Mea de iubire pentru toți copiii Mei pământești ─ M-am întors către celelalte 

suflete și le-am dat și lor libertatea. Dar pe unii i-am întâlnit cu o "haină" umană, iar pe alții cu alte 
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"haine". Dar, cu adevărat vă spun, niciodată aceste "veșminte" nu au fost importante pentru Mine, ci 

evoluția ascendentă a sufletelor. Pentru că am venit să-i eliberez de imperfecțiuni și de materialism ─ am 

venit să-i purific cu Doctrina Mea, pentru a le da haina albă, mai albă decât albul orbitor al zăpezii, despre 

care v-am vorbit adesea în acest timp. 

9 Așa cum atunci i-am vizitat pe unii și pe alții în lumile lor diferite, tot așa, în Era a treia, am mers 

din nou la toți. Încă o dată M-am dezvăluit sufletelor care locuiesc în tot universul. 

Într-adevăr, am stabilit legături de iubire, luptând pentru unitatea tuturor sufletelor. Dar vreau ca 

proclamarea Mea de astăzi să fie mai perfectă decât cea din trecut, pentru ca prin ea să ajungeți curând la 

Mine, pentru ca prin proclamarea de la duh la duh să primiți cu mai multă perfecțiune inspirațiile Tatălui, 

poruncile Sale, mustrările Sale și dreptatea Sa. 

10 În calitate de Duh Sfânt, am dedicat cel de-al Treilea Timp sarcinii de a ilumina toate sufletele 

pentru ca ele să nu mai cadă niciodată, de a-i salva pe cei rătăciți, de a-i converti pe cei orbiți și de a-i 

purifica pe cei care s-au pângărit foarte mult, pentru a-i elibera din lanțurile rușinii, ale rușinii, ale crimei 

și ale remușcărilor ─ toți cei care poartă cu ei, imprimată în spiritul lor, întreaga istorie a fărădelegilor lor, 

a încălcărilor Legii Mele. 

11 Totul în univers este ordonat cu înțelepciune. În prezent, vorbesc lumilor, tuturor copiilor mei, în 

forma în care trebuie să mă fac cunoscut fiecăruia dintre ei, pentru a-i aduce la dialogul perfect de la spirit 

la spirit, pentru a-i aduce la perfecțiune, care este scopul care îi așteaptă pe toți. Ești cel mai avansat 

spiritual din univers? Nu cereți să știți, pentru că nu ați putea înțelege. 

12 În Era a doua v-am spus: "În casa Tatălui sunt multe locuințe". Astăzi vă spun în limba voastră: în 

universul creat de mine există multe lumi populate de copii ai Spiritului meu divin. Sunteți cu toții frați și 

surori în Mine, sunteți cu toții ca Mine și, deși în prezent sunteți diferiți prin imperfecțiunile voastre, în 

perfecțiune veți fi cu toții la fel. Spre această perfecțiune vă conduc și, pentru ca voi să o atingeți, vă 

pregătesc, vă învăț, vă testez și vă lucrez. 

Vă conduc pe toți, în mod egal, spre comuniunea cu Spiritul Meu Divin, și vă conduc, de asemenea, 

spre comuniunea dintre voi. Când va fi completă această comuniune între suflete? Nu știți acum. Se va 

vorbi mult ─ multe manifestări crezute de unii și negate de alții. Dar Spiritul se va manifesta, Spiritul va 

vorbi, Spiritul va domni pe tot pământul. 

13 La toate acestea vă spun că nu este o zi pământească, nu sunt doar câteva ore pe care vi le dedic 

pentru a pătrunde în lumea luminii și în abisurile întunericului în căutarea sufletelor care mă așteaptă. Nu, 

oameni buni, este o întreagă perioadă de timp, este o întreagă epocă în cadrul eternității, destinată de Mine, 

încă de la începutul creației, să vin la toți ca Spirit Sfânt, dezvăluindu-Mă în funcție de progresul sufletelor 

din Era a Treia, la un nivel mai înalt și cu mai multă perfecțiune. 

14 Astăzi nu priviți dincolo de lumea voastră, astfel încât nici spiritul, nici privirea, nici intelectul nu 

reușesc să exploreze ceea ce nu este încă conform cu voi și care vine la voi doar cu o atitudine 

respectuoasă și ascultătoare pentru a-l primi ─ prin intermediul rugăciunii, evoluție ascendentă care vă 

conduce la Mine și la Lumea Mea Spirituală dedicată sarcinii de a vă proteja. 

Prin această evoluție ascendentă, prin beneficiul pe care îl veți obține din ceea ce vă dezvălui în acest 

timp, veți reuși să cunoașteți ceea ce vreți să știți astăzi din curiozitate și ceea ce veți cunoaște mâine din 

dreptate, ca răsplată, ca recompensă, ca răsplată, iubiți ucenici ai Domnului! 

15 Se apropie momentul în care vă voi lăsa fără acest Cuvânt. După ce nu-l veți mai auzi, mulți vor fi 

triști, alții vor fi reci, dar restul vor rămâne tari în credință. Dar dacă mă întrebați astăzi care este dorința 

mea divină, vă răspund: să fiți cu toții puternici în credință, să vă pregătiți înainte ca eu să termin acest 

cuvânt printre voi. 

Cercetați Lucrarea mea, dacă vreți, ca să fiți convinși, ca să fiți fermi, ca să nu vă îndoiți mai târziu. 

Căci aceasta te va face să suferi și să te poticnești, pentru că această îndoială îți va lăsa o durere puternică 

prin care conștiința ta își va aduce aminte de ea însăși. Dar Eu nu vreau ca discipolii Mei să poarte vreun 

reproș în conștiința lor ─ vreau doar ca ei să simtă pacea Duhului Meu. 

16 Dacă acest popor nu știe cum să se pregătească, dacă nu se folosește de ultimele mele învățături, 

mai târziu va rata cuvântul meu, iar timpul, încercările, nenorocirile și cuvintele fără sens ale oamenilor îl 

vor arunca în îndoială. Atunci ucenicul va trebui să se oprească în drumul său și să se întrebe dacă ceea ce 

a auzit era corect sau dacă nu era adevărul, iar apoi, când doar o tăcere aparentă îi va răspunde îndoielilor 
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sale, își va ridica fața cu ireverență pentru a-i spune Tatălui: "Doamne, deși ai promis că vei rămâne cu noi 

pentru totdeauna ─ de ce nu Te văd copiii Tăi? De ce nu Te aud urechile noastre? De ce inima noastră nu 

simte bătăile tale? De ce nu Te manifești clar cu noi?" 

17 Și când veți vedea doctrinele oamenilor și instituțiile religioase ridicându-se în mari concursuri și 

avansând în calea lor, câștigând "bătălii", veți spune: "Unde a dispărut lucrarea Tatălui? De ce a tăcut și 

ne-a lăsat singuri ca victime ale loviturilor sorții și ale pericolelor?". 

Veți avea îndoieli foarte mari, așa cum au avut și alți discipoli ai Mei în alte vremuri, iar îndoiala va 

deveni și mai mare când vă veți aminti de multe dintre cuvintele Mele care, conform interpretărilor rele, nu 

s-au împlinit, și atunci veți spune: "De ce Cuvântul Său nu a avut efectul și nici puterea de a lăsa poporul 

Său unit? De ce nu a săvârșit, cu toată puterea Sa, minunea de a contopi acest popor duhovnicesc al 

Domnului într-o singură inimă? De ce, pe vremea când El îi învăța pe ucenicii Săi, nu veneau oameni din 

toate națiunile lumii să-L asculte? De ce nu a existat pace între oameni atunci când El a coborât cu putere 

prin raza Sa universală? De ce a fost plecarea Lui atât de tristă? De ce a plecat de la noi în tăcere, fără să 

fie auzit și slăvit de toată omenirea?". 

Toate acestea îți vor chinui inima în focul îndoielii, dar eu nu vreau să se întâmple asta. Vreau ca 

sufletul tău, eliberat de orice îndoieli și incertitudini, să nu-i ceară Tatălui nimic din ceea ce înseamnă 

materializare pentru Spiritul Său Divin. Nu vreau ca, după ce Cuvântul Meu a încetat, să-mi cereți să mă 

umanizez, să mă limitez sau să iau forma lui Isus ca om. 

18 Vreau ca sufletul tău să Mă urmeze cu adevărat ─ nu doar din dorința de a Mă simți, nu din cauza 

forței nevoii sufletului tău de a Mă vedea și auzi, ci să Mă simți din cauza veridicității, să Mă privești în 

echilibrul sufletului tău prin fidelitatea ființei tale. Căci atunci Mă veți vedea mai mare, mai desăvârșit și 

mai neschimbat. 

19 Amintiți-vă că oamenii s-au simțit înșelați în acele vremuri secunde. Ei se așteptau la un Mesia 

plin de putere pământească care să-l elibereze pe Israel din robia oamenilor. Ei se așteptau la un prinț 

războinic, un stăpân peste oștiri, națiuni și pământuri pământești. 

Dar când au auzit cuvântul acelui Stăpân blând și smerit, care vorbea numai despre lucrările Tatălui său 

și care le promitea o împărăție mai bună decât împărățiile pământului, care le anunța victoria spirituală a 

învățăturii sale, care le anunța dreptate pentru cei care vărsau lacrimi pentru cei săraci spiritual, pentru cei 

bolnavi, pentru cei umiliți, pentru sclavi ─ apoi cei care se simțeau înșelați și care așteptau timpul apropiat 

al eliberării lor pământești și al slăvirii acelui Domn ─ cei care tânjeau să-l vadă așezat pe un tron în 

această lume și care vedeau un sceptru al dreptății la dreapta lui pentru a judeca națiunile, pentru a supune 

marile împărății ale acestei lumi. 

20 Când a venit noaptea arestării Învățătorului, inimile lor s-au cutremurat în fața unei asemenea 

blândeți, pentru că Domnul nu s-a împotrivit, pentru că nu i-a lovit pe dușmanii Săi cu puterea Sa, pentru 

că S-a lăsat târât ca un miel blând până la locul craniului. Și când apostolii Lui au văzut batjocura și 

batjocura acelui popor, chiar și ei au plecat confuzi și suspicioși. Și s-au întrebat: "De ce au avut loc 

evenimentele în acest fel?". Ei au simțit o mare dragoste pentru Maestrul lor și au făcut a lor durerea lui 

Isus, dar nu erau încă treziți spiritual și nici ochii lor spirituali nu se deschiseseră la lumina adevărului. Și 

când L-au văzut acolo pe locul craniului și au asistat la moartea Lui pe acel lemn rușinos al torturii și au 

văzut sângele Lui curgând ca al oricărui om, îndoiala a pus stăpânire pe inimile lor. 

21 Cum vor putea ei să continue lucrarea Maestrului lor? Cum vor continua ei acest exemplu de 

răscumpărare? Dar Stăpânul trecuse prin moarte pentru a învia plin de glorie și de viață mai presus de 

toate lucrurile create. Și-a contemplat propriile îndoieli și a suferit îndoiala ucenicilor Săi, iar ca o dovadă 

în plus a iubirii Sale infinite, după învierea Sa, S-a lăsat văzut de femeile care Îl iubeau neclintit și L-au 

urmat, pentru ca ele să dea mărturie ucenicilor Săi despre ceea ce au văzut și auzit. 

Dar, în ciuda acestei mărturii, ei s-au îndoit. Era necesar ca Maestrul să se manifeste, să risipească 

întunericul îndoielii și să aprindă lumina în toate acele inimi. Dar mai era încă ucenicul care se îndoia cel 

mai mult ─ Toma, care spusese că numai dacă ar fi putut atinge cu propriile degete rănile Maestrului său 

ar fi putut crede că a înviat. Și astfel, Maestrul a trebuit să-l convingă și pe el în îndoiala lui. 

22 Când Învățătorul și-a găsit ucenicii singuri și agitați, pentru că unii credeau în învierea 

Învățătorului, iar Toma se îndoia, Domnul s-a arătat în mijlocul lor și le-a spus: "Pacea mea fie cu voi!". 
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L-a chemat pe Toma la Sine, i-a arătat rănile Sale și i-a spus: "Bagă-ți degetele în ea, Toma, și nu te îndoi, 

căci sunt chiar Eu." 

Dar Toma, căindu-se de îndoiala sa în acel moment, a exclamat ─ învins în incredulitatea sa ─ 

"Domnul meu!". Dar Eu i-am spus: "Pentru că M-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care cred fără să vadă." 

23 Vrei să porți în spiritul tău pentru totdeauna acest reproș iubitor al lui Isus, Maestrul? Și ca să vă 

spun din nou: "Ați crezut pentru că ați văzut?" Nu, ucenici ai Duhului Sfânt ─ nu, ucenici ai Erei a Treia! 

Nu aveți îndoieli în voi, înlăturați-le chiar acum, priviți-Mă în Spirit, priviți-Mă în adevărul Meu și în 

esența Mea, pentru ca mai târziu, când vă vor lipsi aceste manifestări, să Mă puteți vedea prin iubire și 

credință cu privirea spirituală pură și lipsită de îndoială și de pată. 

24 Pentru a te apuca să-ți îndeplinești misiunea, nu trebuie să aștepți până când nu-ți voi putea spune 

decât prin intermediul clarvăzătorilor: Ridică-te și fă-ți datoria, nu te aștepta ca Eu să devin din nou om 

pentru a găsi credința. Acest lucru s-a întâmplat în Era a doua pentru că era atât de necesar. Pentru că 

Maestrul nu putea cere mai mult de la discipolii săi în acea perioadă, când omul începea să pătrundă cu 

spiritul său în tărâmurile insondabile de dincolo. 

Dar voi, care sunteți cei care trăiți în prezent și cei din vechime, care v-ați dezvoltat sufletele, pe care i-

am testat adesea și cărora le-am vorbit adesea prin intermediul intelectului uman pentru a vă aduce 

adevărul și a vă face mari revelații ─ ați putea să vă îndoiți, ați putea cădea în materializare, ați putea lăsa 

dragostea inimii voastre să se răcească și sufletul vostru să se abată de la cale după încetarea Cuvântului 

Meu? Nu, discipoli, vă vorbesc în acest moment și vă voi pregăti de multe alte ori prin Cuvântul Meu, 

pentru ca în sufletul vostru să fie numai lumină, putere, determinare și zel indestructibil al credinței în fața 

tuturor încercărilor. 

25 Când M-am arătat spiritual discipolilor Mei din Era a doua, ei au simțit iubire adevărată în 

sufletele lor. În acel moment, ei s-au unit într-o îmbrățișare de fraternitate și putere spirituală pentru a 

continua lucrarea Maestrului lor. Căci după ce și-au înlăturat îndoielile, au spus plini de fericire 

sufletească: "Într-adevăr ─ am fost cu adevărat cu Mesia, cu Fiul lui Dumnezeu, am trăit cu adevărat 

împreună cu Mântuitorul lumii, nu ne-a înșelat. El este Viața, El este Răscumpărătorul, El este Adevărul, 

Împărăția Lui nu este din această lume, casa Lui este Împărăția veșnică, de unde ne privește astăzi, ne 

vorbește și se lasă văzut. El a promis că va fi cu noi pentru totdeauna. Și, într-adevăr, suntem uniți, ne 

iubim unii pe alții și vom da mărturie despre El la toate popoarele pământului." 

26 Știți dacă adevărata unire va veni între voi după încetarea Cuvântului meu, când veți simți absența 

Cuvântului meu în adâncul inimii și al sufletului vostru, când Lumea mea spirituală nu va mai avea ecou 

în rândul vostru prin intermediul purtătorilor de daruri? Atunci, comunitățile se vor căuta reciproc, iar cei 

care au stat departe și au lucrat după propriile lor interese își vor căuta frații și surorile, vor căuta căldura și 

prezența celuilalt, vor căuta sfatul și ajutorul. Ei vor tânji după cuvântul Meu, iar unii vor căuta balsamul 

vindecător în cercul altora, iar Eu voi veni din nou să Mă manifest. 

27 Da, poporul Meu, și voi vorbi aproape de urechea voastră spirituală, și mă veți vedea cu toții, iar 

aceste declarații clare pe care vi le dau, despre care nu știți astăzi în ce fel vor veni, vor veni într-un mod 

clar și hotărât pentru a vă pune pe calea cea bună. Ei vor fi apărarea ta, stimulentul tău, astfel încât să nu 

crezi niciodată că mergi singur. 

Vă voi surprinde pe cărări, în împlinirea misiunii spirituale, în împlinirea datoriei pământești și, de 

asemenea, în fărădelegile voastre. Voi alege momentul potrivit pentru a Mă face simțit în calea fiecăruia 

dintre discipolii Mei. Eu voi fi prezent și perceptibil în întâlnirile voastre, iar voi veți simți căldura mea, 

respirația Spiritului meu și veți primi inspirațiile mele. 

28 Vreau ca voi, pe măsură ce credeți în Mine din ce în ce mai mult, să aveți credință între voi ─ ca să 

nu se ridice între voi nici o mărturie falsă ─ ca să nu iasă de pe buzele voastre nici o minciună care să vă 

facă mari sau cunoscuți printre oameni sau în rândul oamenilor. Vai de cel care spune o minciună! Vai de 

cel care ar spune: "L-am văzut pe Maestru" fără să-L fi văzut! Vai de cel care ar spune: "Am primit acest 

mesaj de la Domnul" fără să-l fi primit! Pentru că atunci inspirația mea va fi retrasă de la el, iar el o va 

recâștiga doar curățându-se de petele sale. 

Nu vă folosiți abuziv de numele meu, nu vă folosiți de lucrarea mea pentru a minți, nu vă folosiți 

abuziv de spiritul meu sau de lucrarea mea pentru a vă acoperi înșelăciunea. 
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29 Vreau ca voi să spuneți numai adevărul, iar dacă nu primiți niciodată o inspirație sau o manifestare 

de la Mine, să fiți de acord cu ea și să nu mințiți, pentru că atunci nimeni nu vă va putea acuza. Dar eu vă 

întreb: Cine poate fi cel care nu primește nimic de la Mine? Cine poate fi cel care nu se bucură de 

inspirația Mea, care nu primește instrucțiunile Mele și nu simte manifestările Mele? Nu mă voi retrage în 

fața fărădelegilor voastre. Eu voi fi mereu cu voi, lăsându-vă transformați în profeți ─ dar ca profeți ai 

adevărului, nu ca niște falși care ies pe străzi lăudându-se cu profeția lor. 

30 În vremurile timpurii, profeții mei ieșeau pe străzi și vesteau mesajul Domnului. Dar câtă 

smerenie, câtă tărie și câtă credință era în ei! 

Vremurile s-au schimbat și astăzi nu mai poți ieși pe străzi, pe drumuri de țară sau în piețele oamenilor 

și să strigi cu toată puterea mesajelor mele. Astăzi trebuie să știi când a venit momentul să vorbești, să 

acționezi sau să te rogi. Dacă vă pregătiți în acest fel, poporul meu nu se va îndoi de mărturiile voastre. 

31 Când sunteți aproape de o încercare, când dreptatea Mea este pe cale să se facă simțită printre 

popoarele pământului și, de asemenea, printre voi ─ când este voința Mea să vă dezvălui un eveniment, 

voi alege pe unul dintre voi pentru a vă avertiza și a vă anunța ce se va întâmpla. Voi alege două sau trei 

sau câte sunt necesare pentru a confirma acest mesaj. Cu toate acestea, nu vă îndoiți, pentru că, făcând 

acest lucru, i-ați cere Tatălui o manifestare și mai mare. 

Nu știți că Maestrul v-a spus în acest al treilea timp: "Timpul beneficiilor a luat sfârșit"? Dacă spui 

atunci: "Da, Părinte, beneficiile materiale au luat sfârșit, dar beneficiile spirituale pe care ni le-ai promis". 

La aceasta vă răspund: "Da, copiii mei ─ dar dacă îi cereți Maestrului să se facă om, atunci această cerere 

a voastră aparține beneficiilor pământești, iar acel timp s-a încheiat". 

32 De aceea, v-am eliberat de multe tradiții, pentru că ați profana și degrada modul de închinare 

revelat spiritului vostru de către Tatăl ─ o formă de închinare învăluită în har și perfecțiune. Ați lăsa-o să 

degenereze în rituri, în ceremonii și festivități lumești și ați deveni din ce în ce mai preocupați de 

închinarea exterioară, de respectarea tradițiilor, în loc de împlinirea Legii și a Doctrinei. De aceea, spre 

supărarea unora și bucuria altora, v-am eliberat în acest moment de multe tradiții, de multe practici 

religioase de care sufletul vostru era legat. 

33 Acum, încetul cu încetul, descoperiți adevăratul templu, iar acest templu îl găsiți atât în interiorul 

vostru, cât și în exterior, în infinitatea universului. 

Astăzi vă dați seama că adevăratul altar este în inima voastră, că credința este candelabrul pe care 

trebuie să-l aprindeți pentru Mine, că florile, ofrandele, faptele voastre, meritele voastre trebuie să fie ─ că 

imaginea Domnului vostru sunteți voi înșivă, ca să Mă vedeți prin voi. 

Astăzi vă dați seama că sursa harului este Spiritul Meu Divin ─ o sursă inepuizabilă de perfecțiuni și 

de binecuvântări ─ că Eu sunt Lucrarea, pentru că propria Mea Lucrare este în Mine și este infinită și 

universală ─ că Eu sunt Păstorul tuturor sufletelor care Mă urmează în număr glorios și că, în cele din 

urmă, toți vor ajunge la singurul obstacol, care este pacea perfectă, care este casa eternă a sufletelor în 

înaltul de dincolo, și că casa Tatălui este pretutindeni, iar voi nu ați părăsit niciodată această casă. 

34 În acest fel, sufletul tău își va deschide aripile și va vedea infinitul prin spațiu, eternitatea prin 

timp, calea perfectă și luminoasă care te conduce la Tatăl prin "calea". Atunci vei fi uitat tradițiile care au 

fost obstacole și capcane și pe care le-ai lăsat în urma ta pe cale ─ rutina care a fost doar zidul care ți-a 

oprit sufletul, iar imaginile ─ obiecte ale fanatismului ─ vor fi lăsate în urmă, iar sufletul tău va merge 

grăbit și liber, plin de fervoare, bucurie, speranță și credință spre viitorul său spiritual. 

35 Tot ceea ce sufletul a considerat un toiag pentru a se susține, pentru a se sprijini, pentru a crede și 

pentru a Mă iubi, va continua să fie la dispoziția sa pentru a Mă privi cu privirea sa spirituală, pentru a se 

încrede în Eternul și în Adevărul pe care l-am revelat din belșug printre voi în acest timp. Prin pregătirea 

unora depășesc imperfecțiunile altora. Prin dorința voastră de a progresa, de a vă apropia de Mine, de a vă 

dezvolta, de a avea un ideal și de a înțelege lucrarea Mea divină, Eu vin și Mă dezvălui, Mă revărs printre 

voi ca înțelepciune și ca lumină. 

36 Sângele lui Isus, transformat în lumina mântuirii, a pătruns în toate sufletele ca mântuire și 

continuă să o facă. Veșnic Duhul Meu dăruiește mântuire și lumină, neîncetat las razele luminii Mele să 

pătrundă acolo unde este întuneric, neîncetat Duhul Meu divin ─ nu ca sânge uman, ci ca putere 

răscumpărătoare, ca viață spirituală ─ se revarsă asupra tuturor copiilor Mei. 



U 319 

66 

37 Viitorul vostru vă așteaptă, aceste vremuri se apropie și vin peste voi, iar odată cu aceste vremuri 

vor veni și oamenii, mulțimile, dornice de cunoaștere spirituală ─ dornice, de asemenea, să-și risipească 

îndoielile și să poată găsi pentru sufletul lor o ușă spre lumină și pace. 

38 Oamenii vor veni, iar printre ei va veni și "Toma", reprezentat de știință și materialism, cu ochii 

vigilenți pentru a cerceta; și asta nu numai cu ochii, ci și cu degetele mâinii pentru a scruta, pentru a 

atinge, pentru că numai așa va putea crede în prezența mea și în evenimentele spirituale care se vor petrece 

rând pe rând în rândul umanității și la care oamenii trebuie să fie martori, astfel încât "Toma al Epocii a 

Treia", în îndoiala și materialismul său, să poată fi învins de iubirea mea. 

39 Pregătiți-vă ca să fiți apostoli ai credinței, ca să fiți ucenici înflăcărați, care să mărturisească nu 

numai prin cuvinte, ci și prin fapte. În acest fel, exemplele voastre vor învinge împietrirea inimii 

oamenilor. Voi face minuni și voi da dovezi care vor lumina cu adevărat incredulitatea celor care vin la 

voi. 

40 Nu vă cer nimic imposibil, nu vă voi cere nimic imposibil, nu vor fi lucrări dificile de făcut, 

pregătirea voastră, rugăciunea voastră și credința voastră îmi vor fi de ajuns, iar restul le voi face eu, iubiții 

mei copii! 

41 Tot ceea ce nu puteți face ─ fiecare dificultate pe care o întâmpinați ─ să-mi lăsați mie, iar eu voi 

face totul posibil. Atunci oamenii vor experimenta că ceea ce este imposibil pentru ființele umane devine 

realitate prin medierea voastră. Ei nu vor putea atribui aceste miracole ființelor umane și, în uimirea lor, 

vor trebui să meargă în lumea de dincolo pentru a reflecta asupra unei puteri supreme și sublime. 

42 Mă voi arăta în slavă pentru a anula păcatul oamenilor. În fața puterii umane Mă voi dezvălui ca 

înțelepciune și știință divină. De asemenea, voi face de rușine materialismul științei umane. Pentru toate 

comunitățile și instituțiile religioase ale oamenilor voi veni ca Mântuitor ─ așa am anunțat. Pe câmpurile 

de discordie și de luptă voi fi prezent cu armele mele invizibile de pace, cu sabia mea cu două tăișuri, 

pentru a distruge tot păcatul și corupția. 

43 Am venit ca Marele Luptător, așa cum oamenii vor să Mă vadă și așa cum Mă așteaptă mulți dintre 

cei care locuiesc pe pământ. Ca un luptător am venit în adevăr și în spirit. Războiul meu a început demult, 

și totuși abia a început: cel mai dificil, cel mai teribil din această bătălie urmează să vină, și în această 

bătălie veți intra voi, pe care îi pregătesc în prezent ca soldați. 

Știți, totuși, că războiul meu nu este unul al nedreptății, ci tocmai al dreptății asupra nedreptății umane. 

Iubirea mea va eradica ipocrizia, egoismul și răutatea omului. Pacea mea va elimina tot ceea ce poartă o 

sămânță și o bază de ură, de discordie. Ce va cruța atunci sabia Mea invizibilă pe care o pun în mâinile 

tale? Viața copiilor mei, sensibilitate și virtute. Toate celelalte vor cădea. 

44 Dacă văd o scânteie de iubire pentru Mine, un atom de sinceritate, un pic de iubire sau compasiune 

pentru ceilalți, toate acestea îmi vor cruța arma. 

Prin urmare, puteți înțelege acum că această bătălie va fi foarte mare între voi. Dar acest lucru nu se 

întâmplă doar între ființe umane, această luptă este universală. Toate sufletele, după această bătălie, vor fi 

făcut un pas spre viața adevărată ─ un pas spre progres, un pas ferm spre Mine, în adevăr și în spirit. 

45 Nu simțiți cum viața spirituală din jurul vostru este în agitație? Nu simțiți că în sufletul vostru se 

aude vuietul acestei mari bătălii? Chiar și în momentul somnului tău profund, sufletul tău se luptă și se 

zbate, se eliberează și lucrează în misiunea pe care i-am încredințat-o eu. 

46 Acestea sunt marile bătălii pe care discipolul meu Ioan le-a văzut prin intermediul darului profetic. 

El a văzut armatele care sunt aceleași cu cele care se află astăzi în plină luptă. 

47 Lupta cea mai crâncenă nu a venit încă, și de aceea vă învăț neîncetat să vă las transformați în 

soldați curajoși ai Doctrinei Mele, ai Legii Mele ─ acea Lege care le spune soldaților săi: "Iubiți-vă unii pe 

alții!". 

48 Iată ce vă spune Marele Lovitură, ceea ce vă spune Prințul Oștirilor, o, popor iubit, în Era a treia. 

Ridicați-vă cu această sabie a iubirii, apucați-o, scoateți-o din teacă și învingeți toată ura și răul care există 

în omenire. 

49 Știți că de pe "Tronul Meu cel Mare" învăluiesc universul în pacea și binecuvântările Mele. 

50 Totul este binecuvântat de Mine în fiecare oră, în fiecare clipă. De la Mine nu vine și nici nu va 

veni vreodată vreo blestemăție sau condamnare pentru copiii Mei. De aceea, fără să-i văd pe cei drepți sau 

pe cei păcătoși, revărsăm asupra tuturor binecuvântările Mele, sărutul Meu de iubire și pacea Mea. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 320  
1 Fericită să fie rasa umană pentru că a avut parte de prezența întrupată a Domnului său. Fericită să 

fie rasa umană pentru că a primit această moștenire a iubirii. 

2 Existența Mea în lume prin Isus s-a petrecut în Palestina, predicarea Mea a durat doar trei ani, am 

vizitat doar câteva sate, iar mulțimea care M-a însoțit la Golgota nu a fost foarte numeroasă. Cu toate 

acestea, acel cuvânt care a ieșit de pe buzele lui Isus a ajuns la omenirea din toate timpurile. 

Nu a fost necesar să merg în toate țările din acea vreme în căutare de discipoli, pentru că știam că 

Cuvântul Meu, ca o sămânță, va fi în curând purtat din acea țară pentru a se împrăștia peste toate popoarele 

de pe glob. 

Cei care l-au ascultat pe Isus și au fost martori la "moartea" lui erau reprezentativi pentru toate 

generațiile care aveau să vină după aceea. Pentru că esența învățăturii mele și dragostea cu care a fost 

vărsat sângele au fost destinate tuturor. 

3 Nu condamnați acel popor pentru că nu l-a recunoscut pe Mesia în Isus și pentru că l-a sacrificat. 

Nu vă indignați la gândul că Acela de care ei își băteau joc era Dumnezeu Însuși. Adevărat vă spun că 

numai Eu sunt judecător. 

Mulți dintre cei care îi condamnă pe nedrept pe acei oameni și nu-i iartă pentru că l-au sacrificat pe 

Maestru, poartă în inima lor, fără să-și dea seama, o deprimare, pentru că au ocupat un loc care nu le 

aparține. 

4 Așa cum, atunci când atârnând pe cruce, în fața mulțimii care se desfăta cu suferințele mele, am 

exclamat: "Tatăl meu, iartă-le lor, căci nu știu ce fac", aceeași frază aș putea-o repeta zilnic adresându-mă 

vouă. Căci, deși îmi cunoașteți numele de la naștere și aveți în duhul vostru învățătura mea, poruncile și 

legile mele, nu încetați să mă insultați și să vă bateți joc de principiile mele. 

5 Ați trăit trei epoci de revelații spirituale, dar omenirea nu a ridicat încă templul pe care îl aștept. Cu 

toate acestea ─ în această a treia eră ─ oamenii vor ridica în fundul inimii lor Sfânta Sfintelor, unde va fi 

Chivotul, care este sufletul ce păstrează în el tablele Legii care se află în spiritul vostru. 

6 Pentru voi, transformarea morală și spirituală a umanității pare imposibilă, deoarece sunteți foarte 

departe de principiile care v-au fost revelate. Nu vă puteți imagina, și cu atât mai puțin crede într-o lume în 

care să domnească dragostea, să domnească pacea și să existe dreptate. 

7 Vă spun că nu puteți crede în toate acestea, pentru că nu ați vrut să cercetați sensul cuvântului meu 

și nici pe cel al faptelor mele. Dacă ai dedica puțin din timpul tău contemplației spirituale, ai primi mari 

inspirații și ai dobândi înțelepciune. 

8 Cine dintre oamenii de acum 2000 de ani avea vreo idee despre lumea actuală pe care ați creat-o 

prin puterea inteligenței voastre? Nimeni. Prin urmare, multe dintre profețiile antice care anunțau această 

lume de astăzi nu au fost crezute. 

9 Vă anunț profetic o lume nouă și o umanitate spiritualizată, dar când acest cuvânt va fi cunoscut, 

din nou nu va fi crezut. 

10 Generație după generație va dispărea, aroganța omului va declanșa furtuni și inundații, ciumă și 

molime, iar jalea umanității va zgudui spațiul. Dar, după toate acestea, noii locuitori ai pământului vor 

începe o viață de introspecție și spiritualizare, folosind comoara incomensurabilă de experiență lăsată de 

generațiile trecute, iar sămânța divină va începe să germineze. 

11 În fiecare suflet există germenul divin, care a ieșit din Mine, și așa cum copiii voștri moștenesc 

trăsăturile sau caracterul părinților lor, tot așa sufletele vor dezvălui în cele din urmă ceea ce au moștenit 

de la Tatăl lor Ceresc: iubirea. 

12 Amintește-ți ziua în care, din dragoste pentru tine, am murit ca om pe cruce. Amintiți-vă de 

Pasiunea Mea ─ da, dar nu o mai faceți în modul convențional cu care v-ați obișnuit de secole ─ un mod 

exterior și senzual care nu a lăsat nicio sămânță în sufletul vostru pentru că nu v-ați cufundat în sensul și 

semnificația ei. 

13 Văd că, pentru a vă mișca inima, dramatizați moartea mea prin reprezentări și imagini sângeroase, 

că plângeți și purtați haine de doliu ca și cum ar fi murit o ființă umană și că, an de an, îi prezentați 

condoleanțe Mamei fără să fiți conștienți de ceea ce faceți. 
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14 De ce să-i oferiți condoleanțe Mariei când ea nu a pierdut pe nimeni, din moment ce Cel care a 

murit pe cruce a înviat la Viața Veșnică? De ce să vărsați lacrimi pentru Mine, din moment ce sunt dincolo 

de durere și moarte? 

15 Cu adevărat, vă spun că ar fi bine să vărsați lacrimi din cauza voastră și să vă întristați din cauza 

păcatelor voastre și să purtați durere în inima voastră din cauza atâtor virtuți și sentimente nobile care au 

murit în voi. 

16 Vreau ca, fără să așteptați aniversări, date sau zile tradiționale de comemorare, să vă reuniți în 

reuniuni sau în sânul familiilor voastre și, trecând peste exemplele și operele pe care vi le-am prezentat în 

Epoca a doua, să vă adunați cu spiritualitate și devotament pentru a reflecta și interpreta Cuvântul meu. 

Pentru că atunci veți beneficia cu adevărat de sufletul vostru, pentru că veți descoperi sensul sau esența 

lucrărilor și cuvintelor mele. 

17 Nu încercați să vă fie milă de Mine, pentru că nu există nimic în Mine care ar putea să-i facă pe 

oameni să simtă regret. În schimb, lăsați-vă inspirați de acea iubire pe care v-am arătat-o de-a lungul 

întregii vieți și aplicați această milă, acest regret de a fi jignit și această remușcare aproapelui vostru, 

printre care sunt mii de oameni demni de toată mila și compasiunea: unii pentru că suferă foarte mult, alții 

pentru că s-au aruncat în mizeria viciului, alții pentru că nu cunosc lumina adevărului, iar alții pentru că 

trăiesc fără iubire sau pentru că sunt flămânzi și însetați de dreptate și pace. 

18 Simțiți compasiune și milă reală pentru ei, plângeți și rugați-vă pentru ei. Dar, mai presus de toate, 

faceți ceva care să le aline durerea sau să le îmbunătățească viața. Atunci veți fi cu adevărat pe calea 

înțelegerii învățăturii mele, a înțelegerii morții mele sacrificiale și a interpretării corecte a voinței mele. 

19 Iubirea reciprocă va fi singura cale de a asculta de cuvântul meu și de a fi pe placul spiritului meu. 

20 Am spus pe cruce prin Isus: "Tată, iartă-i, că nu știu ce fac!". 

După multe secole, pot spune din nou acestei umanități că încă nu știe ce face. Pentru că deseori 

denaturează sensul Legii sau al Doctrinei pe care i-am dezvăluit-o și le încalcă pe amândouă, crezând că le 

onorează și le împlinește. 

21 Dacă ați înțelege și ați simți învățătura Mea, dragostea v-ar curge prin vene ─ dragostea pentru 

semenii voștri care sunt o parte din Mine. Dar voi sunteți departe de a vă iubi unii pe alții și dați dovadă de 

aceasta prin aproape toate faptele voastre. 

22 Amintiți-vă, în celebrările voastre comemorative, că Eu, Maestrul Divin, am părăsit Tărâmul 

Spiritual din dragoste pentru voi și am devenit o ființă umană pentru a locui printre oameni ─ că am 

părăsit Tărâmul Meu pentru a fi prezent în lumea voastră ca ființă umană în 

Pentru a arăta slujirea celor nevoiași ─ că Tatăl tuturor lucrurilor create, fiind în Hristos, a venit la voi 

pentru a fi cel mai smerit și pentru a vă dedica întreaga sa viață. 

23 Învățătura mea m-a învățat că, cu cât ai mai mult, cu atât mai mult trebuie să dai, și cu cât ești mai 

mare, cu atât mai umil trebuie să fii. 

24 Care sunt cei care Mă iau ca exemplu în acest timp? Care dintre ei sunt capabili să coboare de pe 

un tron sau de pe un scaun de onoare pentru a fi printre cei săraci și nevoiași și pentru a le da viață? Eu nu 

le descopăr, deși lumea voastră este atât de mare și omenirea atât de numeroasă. 

25 Când astfel de exemple se vor găsi din abundență pe pământ, atunci veți putea spune că țineți cont 

de cuvântul meu și de exemplele mele, că le trăiți. 

26 De la o generație la alta și de la o epocă la alta, oamenii s-au îndepărtat tot mai mult de legile 

divine, provocând un regres în domeniul spiritual. 

27 Dacă te oprești pentru o clipă să privești lumea ta, să o privești prin rațiune, ca și cum ai fi pe 

înălțimea unui munte și ai privi un oraș, vei observa că oamenii și-au dezvoltat pasiunile și inteligența și 

le-au folosit întotdeauna în scopuri pământești. 

28 Dacă veți cerceta și veți reflecta, veți descoperi că nicăieri nu se arată un semn de adevărată 

spiritualizare ─ ceva care să dovedească faptul că în om locuiește o ființă de lumină. 

29 Când vei coborî de pe acest munte al contemplațiilor tale, o vei face cu durere, cu tristețe ─ cu 

conștientizarea faptului că te-ai îndepărtat de legile divine care guvernează viața spirituală. 

30 Pe drumul vostru veți întâlni ființe mici, inferioare: o albină, o furnică, un vierme, și veți spune: 

"Tată, de ce nu le permiți acestor ființe, care sunt sub noi, să păcătuiască, iar pe de altă parte le permiți 



U 320 

70 

copiilor tăi spirituali, ca noi, să păcătuiască foarte bine?". Ah, micuților, voi care îndrăzniți să puneți 

Domnului vostru astfel de întrebări fără sens! 

31 V-am surprins deja invidiind aceste creaturi pentru ușurința și pacea în care trăiesc. Te-am văzut 

invidiind păsările pentru bucuria cuiburilor lor, pe care și-au făcut un cămin, și ți-am auzit inima 

spunându-și: "Poate că aceste creaturi merită binecuvântări mai mari decât copiii lui Dumnezeu?". 

Acum vă spun că vă puneți întrebări și vă chinuiți atât de mult pentru că nu știți cum să studiați 

învățătura mea până când veți găsi adevărul. 

32 De ce nu vedeți că aceste creaturi au o singură casă, care este pământul, și că doar pe el își au raiul 

și fericirea lor? Nu vedeți că îi fac să urmeze o putere care este legea naturii? Din moment ce trăiesc în 

cadrul Legii, ei trebuie să se bucure de tot ceea ce conține Legea, care este iubire, pace, bunăstare, 

încântare, activitate, viață. 

33 Voi, oamenii, aveți posibilitatea de a cunoaște ceva care este dincolo de natura pământească, și 

anume Viața Spirituală. Pentru aceasta, vi s-a descoperit calea care duce la împărăția Tatălui vostru. Dar v-

am lăsat libertatea de a lua sau nu această cale ─ de a urca sau coborî, de a vă apropia sau de a pleca. 

Pentru că aceasta este calea de a dobândi adevărate merite față de Tatăl și, în același timp, de a vă dovedi 

dragostea față de El. 

34 Ființa lipsită de sens se ghidează după instinct, care este vocea sa interioară, stăpânul său, ghidul 

său. Este ca o lumină care vine de la mama sa, Natura, și luminează drumul pe care trebuie să-l parcurgă în 

viață ─ și acesta este un drum plin de pericole și riscuri. Voi, oamenii, sunteți ghidați de suflet, voi, 

sufletele, sunteți ghidați de spirit, care este lumina pe care Spiritul Divin a pus-o în copiii săi spirituali. 

35 Destinul copiilor naturii este pe pământ, aici începe și aici se termină. Destinul sufletului, pe de 

altă parte, începe cu Mine și nu se va sfârși niciodată. Pentru că atunci când se va ridica deasupra vieții 

pământești, când va trece dincolo de lumile perfecțiunii și va intra în eternitate, se va muta de la o casă la 

alta, descoperind noi lumi pline de înțelepciune, devenind din ce în ce mai fericită, iubind din ce în ce mai 

mult. 

36 Nu te opri să te gândești la destinul tău și nici nu uita să-i observi pe frații și surorile tale de rang 

inferior, căci în ei vei descoperi exemple infinite de înțelepciune care ─ aplicate în viața ta ─ te vor face să 

culegi roade bune. 

37 Luați un exemplu din armonia cu care trăiește fiecare specie, din activitatea celor harnici. Luați la 

inimă exemplele de fidelitate sau de recunoștință. Sunt exemple care conțin înțelepciune divină, deoarece 

provin din creaturile mele, născute și ele din mine, pentru ca ele să vă înconjoare și să vă însoțească în 

lumea voastră, pentru ca ele să aibă parte de ceea ce am așezat pe pământ și pentru ca voi să descoperiți în 

ele vocea care vă spune că..., dacă veți îndeplini Legea divină la literă și vă veți lăsa ghidați de vocea 

conștiinței, așa cum ei sunt ghidați de instinct, veți cunoaște armonia, veți trăi pacea și aceasta vă va aduce 

creșterea bunurilor, abundența și progresul spiritual și uman. 

38 Credeți că cel care se gândește profund la toate acestea ar fi atunci capabil să provoace un război? 

Credeți că cel care a auzit clar vocea conștiinței sale ar vrea să-și umilească aproapele? Nu, oameni iubiți. 

Ajungeți deci la concluzia că trebuie să reflectați asupra revelațiilor mele, că lumea trebuie de asemenea să 

reflecteze, pentru ca sufletul să se înalțe la aceste contemplații, mintea să fie în admirație, iar omul ─ într-

un cuvânt ─ să audă și să asculte cu adevărat vocea conștiinței. 

39 Reflectați asupra lecției acestei zile și învățați să reflectați asupra ei. Este un mesaj pe care trebuie 

să îl duceți la inimile semenilor voștri cu cordialitatea pe care v-am oferit-o. Pentru că trebuie să 

îndepliniți o misiune și de aceea am venit în acest moment să vă aduc Cuvântul Meu. Dar pentru această 

proclamare nu i-am folosit pe cei care și-au antrenat mintea în învățătura acestei lumi, ci pe cei care, în 

simplitatea lor, au fost asemenea discipolilor Mei din a doua eră. 

40 Arată-i opera mea fără teamă, căci ea trebuie să lumineze lumea în orice moment. 

41 Pregătiți-vă pentru ca cuvântul meu să rămână scris în inimile voastre, ca să vă asemănați cu 

Maestrul vostru, pentru ca, umili fiind, să fiți adevărații mei discipoli. Aduceți adevărul pentru ca prin el 

întreaga omenire să fie luminată. 

42 Practicați virtuțile și alăturați-vă ca un singur discipol. Din această carte, toți vor lua cu ei 

învățătura și astfel "cei din urmă vor fi cei dintâi". 
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43 Iubite popor: cu câtă evlavie ați ascultat acest cuvânt care vă instruiește și vă anunță evenimentele 

pe care le veți vedea în curând în țara voastră. 

44 Ființa umană va face pași mari spre spiritualizare; spiritul său va fi capabil să depășească limitele 

umane și să ajungă în lumile superioare ale vieții pentru a intra în contact cu frații săi și a primi lumina pe 

care aceștia au de oferit. De asemenea, el va putea coborî în planurile de viață în care locuiesc ființe cu un 

nivel de dezvoltare mai scăzut, ființe retardate, pentru a le ajuta să lase în urmă existența lor precară și 

pentru a le transfera într-un plan de viață mai bun. Scara pe care sufletul urcă spre perfecțiunea sa este 

foarte lungă; pe ea veți întâlni ființe cu niveluri de dezvoltare infinit de diferite, cărora le veți oferi ceva 

din ceea ce posedați, iar ele, la rândul lor, vă vor oferi și ele ceva din bogăția lor spirituală. 

45 Atunci veți descoperi că nu este singura lume care se străduiește să se îmbunătățească. Veți afla că 

pe toate planetele sufletul evoluează, că pe toate planetele se agită și crește în împlinirea destinului său, și 

vreau să vă pregătiți pentru a încheia un legământ cu toți frații voștri, pentru a face schimb cu ei în această 

dorință sfântă de a vă cunoaște, iubi și ajuta unii pe alții. Fă-o în numele meu și în ascultare 

necondiționată, prin intermediul gândurilor tale. Dacă începeți acest exercițiu, veți înțelege treptat cererile, 

învățăturile și beneficiile lor. 

46 Îmi doresc să fiți în armonie cu frații voștri de pe această planetă și de dincolo de ea, care este casa 

voastră în acest moment. Formați legături de prietenie, cereți ajutor atunci când aveți nevoie și, de 

asemenea, grăbiți-vă să îi ajutați pe cei care vă cer ceea ce aveți. 

47 Cât de mult vă iubesc și vă protejează ființele care sunt destinate în acest moment să vă aducă la 

cunoașterea întoarcerii Mele și cât de benefic influențează această umanitate! Doar eu văd acest efort 

constant și îi cunosc meritele. Îi binecuvântez pentru că munca lor este minunată. Dacă ai putea pătrunde 

în viața ta spirituală, ai vedea-o plină de grijă, de minuni, pe care le datorezi binefăcătorilor tăi spirituali. 

Aceștia lucrează în diverse misiuni pe lumea ta fără ca tu să bănuiești măcar bunătatea și efortul lor. Vă 

spun doar că ei se luptă constant pentru a restabili ordinea și dreptatea în viața oamenilor. 

48 Ajutați-i în misiunea lor dificilă, înțelegeți-le dragostea, abnegația și deveniți colaboratorii lor în 

această mare lucrare! 

49 Nu doar în acest timp, ci încă de când primul om a locuit pe pământ, lumea spiritelor a fost trimisă 

și s-a manifestat, împărtășind suferințele și bucuriile voastre. Am ordonat acest lucru pentru ca voi să nu 

vă simțiți abandonați sau îndepărtați de frații și surorile voastre spirituale. Odată ce vă veți întoarce la 

simplitate, odată ce veți intra în contact cu aceste ființe și le veți vedea în jurul vostru, le veți recunoaște 

munca și le veți binecuvânta. Și odată ce veți părăsi pământul pentru a începe călătoria spre următoarea 

voastră casă, veți fi uniți cu cei care au fost protectorii vieții voastre. Dar după ce veți ajunge să cunoașteți 

virtutea fraților și surorilor voastre spirituale ─ nu veți fi atunci pentru frații și surorile voastre mai mici 

ceea ce îngerii voștri păzitori sunt pentru voi? 

50 În prezent vă dezvălui ceea ce a fost ascuns înțelegerii voastre lumești, pentru că nu vreau să 

rămâneți inconștienți de ceea ce este fundamental în viața voastră: nemurirea sufletului vostru, drumul său 

mereu ascendent și scopul său final în Mine. 

51 Parcurgeți calea pas cu pas, trăind pe pământ, dar privind mereu spre cer. Amintește-ți că din 

momentul în care ți-ai început călătoria, trăiești viața veșnică și că fiecare încercare prin care treci te aduce 

mai aproape de Mine și că fiecare distanță parcursă face ca timpul călătoriei de întoarcere să fie mai scurt. 

52 Ați văzut primele lumini ale acestei ere a spiritualizării, dar nu veți vedea desfășurarea ei completă 

din această lume. Descendenții tăi vor fi cei care vor continua munca ta. Cu toate acestea, vă voi permite 

să continuați să vă îngrijiți sămânța, așa cum am permis sufletelor celor care v-au fost părinți să continue 

să lucreze pentru îndeplinirea misiunii voastre. 

53 Lucrează pentru binele acestei lumi, du cuvântul meu la inimi. De multe ori, unii nu te vor asculta, 

dar la alții vei găsi un ecou, iar lor le vei da din belșug această învățătură pe care ți-am dat-o, pentru ca tu 

să o transmiți tuturor semenilor tăi. 

54 Astăzi aveți Cuvântul meu, care vă dezvăluie aceeași și singura esență pe care v-am dat-o în orice 

moment: iubirea. Principiile pe care se bazează Legea Mea și Doctrina Mea sunt neschimbătoare și 

veșnice. 

55 Astăzi vin în Spirit pentru a vă dezvălui adevărul Meu și prezența Mea prin intermediul Luminii 

Divine, la fel cum, în acea a doua eră, am făcut ca "Cuvântul" Meu să se întrupeze în Isus pentru a vă 
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dezvălui adevărul Meu prin Cuvânt și pentru a-l pecetlui cu Sânge. A fost necesar să vină la oameni, să 

trăiască cu ei, să se lase văzută și simțită așa cum văd și simt ei, pentru a le da dovada iubirii infinite pe 

care Duhul meu o simte pentru oameni. 

56 Eu, Hristos, am dezvăluit slava Tatălui, înțelepciunea și puterea Sa prin omul Isus. Puterea a fost 

folosită pentru a face minuni în beneficiul celor care aveau nevoie de credință în spiritul lor, de lumină în 

mintea lor și de pace în inima lor. Această putere, care este puterea iubirii însăși, a fost revărsată asupra 

celor nevoiași pentru a mă dărui complet lor, ceea ce a mers atât de departe încât nu am folosit-o pentru 

propriul meu trup, care avea nevoie de ea și în ceasul morții. 

57 Nu am vrut să mă folosesc de puterea Mea pentru a evita durerea pătrunzătoare a trupului Meu. 

Pentru că atunci când m-am făcut om, am făcut-o cu intenția de a suferi pentru voi și de a vă oferi o 

dovadă divină și umană tangibilă a iubirii și compasiunii mele infinite pentru cei imaturi, cei nevoiași, cei 

păcătoși. 

58 Toată puterea pe care am dezvăluit-o altora, fie că am vindecat un lepros, am redat vederea orbilor 

și mobilitatea șchiopilor, fie că am convertit păcătoșii și am înviat morții, toată autoritatea pe care am 

dezvăluit-o în fața mulțimilor pentru a le da dovada adevărului Meu, dovedindu-le autoritatea Mea asupra 

împărățiilor naturii și puterea Mea asupra vieții și a morții, nu am vrut să o folosesc pentru Mine, 

permițând ca trupul Meu să treacă prin acea patimă și să sufere acea durere. Este adevărat că puterea mea 

ar fi putut să-mi cruțe trupul de orice durere, dar ce merit aș fi avut atunci în ochii tăi? Ce exemplu, pe 

înțelesul omului, aș fi lăsat dacă Mi-aș fi folosit puterea pentru a Mă scuti de durere? A fost necesar să mă 

despovestesc de puterea mea în acele momente, să resping puterea divină pentru a simți și a trăi durerea 

cărnii, durerea în fața ingratitudinii, singurătatea, agonia și moartea. 

59 De aceea, buzele lui Isus au cerut ajutor în ceasul morții, pentru că durerea lui era reală. Dar nu 

doar durerea fizică a copleșit trupul înfiorat și epuizat al lui Iisus ─ a fost și senzația spirituală a unui 

Dumnezeu care, prin intermediul acelui trup, a fost jupuit și batjocorit de copiii săi orbi, nerecunoscători și 

îngâmfați, pentru care a vărsat acel sânge. 

60 Isus era puternic prin Duhul care îl anima, care era Duhul divin, și ar fi putut fi impenetrabil la 

durere și invincibil la atacurile persecutorilor săi; dar a fost necesar ca el să verse lacrimi, să simtă că se 

prăbușește la pământ din nou și din nou în fața ochilor mulțimii, că puterea trupului său era epuizată și că 

va muri după ce trupul său va pierde și ultima picătură de sânge. 

61 Astfel s-a împlinit misiunea mea pe pământ; astfel s-a încheiat existența pe pământ a Aceluia pe 

care poporul îl proclamase rege cu câteva zile înainte, când a intrat în Ierusalim. 

62 Cei care Mă primiseră au fost aceiași care M-au însoțit la locul craniului și mulți dintre cei care 

cântaseră: "Osana! Osana!" au strigat mai târziu, "Răstignește-l! Dar și mulți dintre cei care M-au primit în 

inima lor pregătită cu dragoste și credință M-au urmat cu credință până în ultima clipă, lăsându-și lacrimile 

să cadă pe urma de sânge lăsată de Maestru. 

63 Pentru cei care Mă vedeau prin lumina sufletului lor, Eu eram Dumnezeu Însuși întrupat. Pentru 

cei care Mă vedeau doar prin simțuri, Eu nu eram adevărul, deoarece moartea Mea ca ființă umană îi 

încurca și îi făcea să se simtă înșelați. Aceștia au fost cei care și-au bătut joc, care s-au numit mincinoși în 

amintirea insistenței cu care Isus le-a promis o împărăție plină de bucurii. Dar acum, văzându-L aplecat 

sub greutatea crucii și apoi bătut în cuie pe o cruce rușinoasă, ei nu puteau decât să râdă și să strige că Isus 

era un profet fals care nu merita să trăiască. 

64 Erau niște biete minți ignorante, niște biete suflete materializate, prinse în propriile lor conjecturi: 

"Dacă este Fiul lui Dumnezeu ─ de ce nu a fost salvat din mâinile asupritorilor și călăilor săi? Dacă în 

glasul Lui și în dreapta Lui este putere ─ de ce s-a plâns pe cruce că a fost părăsit? Dacă El este viața care 

a înviat morții ─ de ce a murit în mâinile unor oameni neînsemnați?". 

65 Nu era încă timpul ca lumina să ajungă la sufletele acelor creaturi. Ei au trebuit să continue să 

meargă pe căile vieții pentru a învăța să înțeleagă adevărul divin al durerii și morții Mele. Pe de altă parte, 

cei care Mă iubeau cu sufletul lor nu au avut nicio clipă de consternare sau îndoială și, cu cât Îl vedeau mai 

mult pe Domnul lor suferind, cu atât mai mare era admirația lor în fața acelor dovezi de iubire infinită, de 

dreptate și înțelepciune desăvârșite. 

66 Chiar și tâlharul Dimas, despre care toată lumea ar fi spus că avea inima plină de întuneric ─ 

incapabil să descopere măcar un atom din adevărul meu ─, a putut să-mi recunoască divinitatea tocmai 
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acolo unde alții nu o mai recunoșteau: pe cruce. El a putut să recunoască lumina mea, a putut să descopere 

iubirea mea, a văzut umilința lui Isus și orbirea lumii și, pentru că suferise mult pe pământ, fusese 

condamnat și cunoscuse eșafodul de sânge, m-a înțeles și și-a spus în inima sa: "Este drept să mor pe cruce 

ca un tâlhar și un răufăcător. Dar de ce dați acest pahar Stăpânului ─ acest om de la care ați primit numai 

binefaceri?" Și când a văzut răbdarea și umilința cu care Isus cel neprihănit se lupta cu moartea, nu s-a 

putut abține și a exclamat: "Doamne, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta!". 

67 Da, dragă Dimas, ai fost cu mine în paradisul luminii și al păcii spirituale, unde ți-am purtat 

sufletul ca răsplată pentru credința ta. Cine ar fi putut să le spună celor care se îndoiau că un Dumnezeu 

locuia în Isus ─ muribund și sângerând așa cum era ─ că un duh de lumină era ascuns în tâlharul care 

zăcea la dreapta lui în chinurile morții? Timpul a trecut și, când a revenit pacea sufletească, mulți dintre 

cei care Mă respinseseră și Mă batjocoreau au pătruns în lumina adevărului Meu, motiv pentru care 

pocăința lor a fost mare și dragostea lor de a Mă urma indestructibilă. 

68 Am lăsat lumii de pe cruce cartea vieții și a înțelepciunii spirituale ─ o carte care să fie interpretată 

și înțeleasă de oameni de-a lungul secolelor, veacurilor și epocilor. De aceea, i-am spus Mariei, zguduită 

de durere, la picioarele crucii: "Femeie, acesta este Fiul tău", arătând cu privirea spre Ioan, care în acel 

moment întruchipa umanitatea, dar umanitatea transformată într-un bun ucenic al lui Hristos, umanitatea 

spiritualizată. 

69 De asemenea, m-am adresat lui Ioan cu cuvintele: "Fiule, aceasta este Mama ta" ─ cuvinte pe care 

vi le voi explica acum. 

70 Maria a întruchipat puritatea, ascultarea, credința, tandrețea și umilința. Fiecare dintre aceste virtuți 

este o treaptă a scării pe care am coborât în lume pentru a deveni om în pântecele acelei femei sfinte și 

pure. 

71 Că tandrețea, puritatea și iubirea sunt pântecele divin în care este fecundată sămânța vieții. 

72 Scara pe care am coborât la voi pentru a deveni om și a locui cu copiii mei este aceeași cu cea pe 

care v-o ofer pentru ca voi să urcați la mine pe ea, transformându-vă din oameni în spirite de lumină. 

73 Maria este scara, Maria este pântecul matern. Întoarceți-vă spre ea și Mă veți întâlni. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 321  
1 Fiți binecuvântați, discipoli, pentru că vă folosiți bunăvoința pentru a interpreta Cuvântul meu. În 

acest fel, veți putea să vă desfășurați darurile pe care le aveți și să le folosiți în beneficiul semenilor voștri. 

2 Sunteți acum în epoca în care oamenii simt neliniște în legătură cu eternul, cu acea viață care este 

dincolo de existența umană trecătoare. Dar voi, care ați fost discipolii mei în acest timp, să știți 

întotdeauna că cheia care deschide ușa înțelepciunii spirituale este iubirea. 

3 De-a lungul timpului v-am explicat cum această viață pământească servește ca școală, experiență, 

piatră de încercare și dezvoltare pentru suflet, dar că acesta va atinge cea mai înaltă cunoaștere a vieții 

spirituale doar după ce va părăsi trupul pământesc și se va afla în "valea" infinită, dincolo de cea 

pământească. 

4 Admirați simplitatea învățăturii mele, care poate fi aplicată în orice activitate, în orice domeniu, 

pentru că lumina ei luminează și însuflețește întregul univers. Atunci când esența sa se revarsă în intelectul 

tău, ea dezvăluie oamenilor calea de a se perfecționa până la atingerea perfecțiunii spirituale. Această 

esență este binele care este prezent în Dumnezeul vostru ca o sursă inepuizabilă de inspirație în viața 

voastră. 

5 Învățătura mea este simplă și, prin urmare, la îndemâna creaturii umane, pe înțelesul tuturor, 

deoarece toți aveți spirit. Acolo unde există complicație, mistificare sau materialism, nu este adevărul meu, 

care este lumină. 

6 Străduiți-vă să căutați simplitatea, iubiți umilința, atunci misterele, precum și cele mai 

impenetrabile mistere, vor apărea în mintea voastră ca paginile unei cărți care își expune clar întregul 

conținut. 

Când vă vorbesc despre mistere și secrete pe care oamenii nu au putut sau nu au vrut să le deslușească, 

mă refer la tot ceea ce păstrez în tezaurul Meu secret pentru cunoașterea copiilor Mei. Nu vorbesc despre 

ceea ce nu trebuie să știți niciodată, pentru că numai Tatăl vostru este responsabil pentru asta. 

7 În Era a Doua v-am dat o învățătură prin care i-am făcut pe oameni să înțeleagă că nu sunt făcuți 

doar din materie, ci că în fiecare dintre ei locuiește o Ființă a cărei viață este mai înaltă decât cea umană și 

a cărei casă nu este pentru totdeauna în această lume, ci într-un tărâm infinit mai înalt decât cel al 

pământului. Această învățătură, deși profundă până în veșnicie, a fost totuși exprimată într-o formă clară și 

simplă, pentru ca toți oamenii să o poată înțelege, întrucât toți aveau dreptul să o cunoască. 

8 Acea lecție a fost pregătirea pentru ca omenirea să se mute în întregime pe tărâmul spiritual în 

această a treia eră. Astăzi, când îmi umanizez din nou vocea pentru a mă face auzit de oameni, am venit la 

ei pentru a extinde această lecție, pentru a o dezvălui și a o explica, pentru că văd că această umanitate este 

acum capabilă să înțeleagă sensul a tot ceea ce a fost ca o promisiune la început. 

9 Voi aduna toate popoarele și toate națiunile în jurul noului meu mesaj, îi voi chema așa cum un 

păstor își cheamă oile și le voi oferi pacea unui grajd în care se pot refugia de vremea rea și de furtuni. 

10 Veți vedea totuși cât de mulți, deși nu par să aibă nici cea mai mică urmă de credință sau de 

spiritualitate, au păstrat în cea mai pură parte a sufletului lor principiile nemuritoare ale Vieții Spirituale ─ 

veți realiza totuși cât de mulți dintre cei care vi se pare că nu au nici un fel de respect pentru Dumnezeu, au 

în adâncul ființei lor un altar indestructibil în interiorul lor. 

11 În fața acestui altar interior, oamenii vor trebui să îngenuncheze spiritual pentru a-și plânge 

fărădelegile, faptele rele și insultele, într-o pocăință sinceră pentru neascultarea lor. Acolo, în fața altarului 

conștiinței, aroganța umană se va prăbuși, astfel încât oamenii nu se vor mai considera superiori din cauza 

rasei lor. Apoi vor veni renunțările, reparațiile și, în cele din urmă, pacea ca rod legitim al iubirii și al 

umilinței, al credinței și al bunăvoinței.  

12 Acei oameni care, în prezent, nutresc doar ambițioasele lupte pentru putere și glorii pământești știu 

că cel mai puternic adversar al lor este spiritualitatea și, prin urmare, o combat. Și simțind că bătălia care 

se apropie deja ─ bătălia spiritului împotriva răului ─ se tem să-și piardă bunurile și, prin urmare, se 

împotrivesc luminii care îi surprinde continuu sub formă de inspirație. 

13 Cine ─ credeți că ─ va fi învingător în cele din urmă: spiritul sau carnea? Fără îndoială, victoria va 

fi a Duhului, care, după ce a fost sclavul lumii, va fi acum cel care controlează patimile "cărnii". Acesta va 

fi momentul în care "veți da lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și lumii ce este al lumii". 
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14 Cu cuvinte profetice vă spun astăzi că se apropie momentul în care toate popoarele pământului se 

vor armoniza spiritual. Cine dintre voi va fi capabil să realizeze această lucrare? Ce ființă umană va avea 

puterea și lumina de a face din profeția mea o realitate? Nimeni, iubiți oameni, nu există nici o ființă 

umană care să poată aprinde lumina în întunericul care vă înconjoară. Ca întotdeauna, eu voi fi cel care 

risipește umbrele, cel care calmează furtuna și vă voi face pe toți să fiți uniți în jurul mesei mele de iubire, 

ca adevărați frați și surori, ca și copii ai unui singur Tată care sunteți. 

Totuși, nu voi fi singur în această luptă, acest popor va colabora cu mine, acești discipoli vor fi 

interpreții mei în fața umanității. Ei vor fi martorii Mei credincioși în fața cercetașilor, ei vor fi 

instrumentele pe care le voi folosi pentru a da lumii dovezi ale puterii Mele, ale iubirii Mele, ale prezenței 

Mele. 

15 Niciodată nu veți purta întreaga povară a crucii Mele ─ vă spun încă o dată. Dar partea pe care va 

trebui să o cari ─ cât de greu va fi! Responsabilitatea ta va fi mare. 

16 Bătălia va fi aprigă, dar va fi mereu luminată de evenimente favorabile, care vor fi dovada că sunt 

cu voi. Ele vor fi ca vocea mea care vă vorbește în inima voastră. 

17 Cum se va bucura sufletul tău pentru fiecare popor care se va trezi treptat la lumina noii zile, la 

lumina Erei a Treia, în care toți oamenii se vor uni pentru a construi, în omagiu Dumnezeului tău, templul 

spiritual, sanctuarul interior în care va străluci flacăra inextinguibilă a credinței și a iubirii. 

18 În prezent, vă simțiți foarte departe de pace, armonie și fraternitate și aveți motive întemeiate să vă 

simțiți astfel. Pentru că ideile fiecărei persoane despre Dumnezeu, despre viață, despre adevăr sunt atât de 

diferite încât se creează impresia că există mai mulți zei și că pentru fiecare persoană există un zeu separat. 

19 Nu ați observat cel puțin în natura care vă înconjoară cum totul se supune unui singur principiu, 

cum totul urmează o singură și aceeași ordine și cum totul se armonizează într-o singură lege? 

20 Dacă ar exista ordine diferite, dacă ați descoperi alte legi decât cele pe care vi le-am dezvăluit și 

altcineva în afară de Mine, ați avea un motiv pentru care ar exista diferențe în credințele voastre, în 

formele de cult, în ideile și modurile voastre de viață. Dar vă spun din nou că este doar o lumină care a 

strălucit din eternitate pe firmamentul vieții voastre umane și spirituale. 

21 Pentru nimeni nu va fi un sacrificiu să se convertească la această doctrină, nici nu va trebui să se 

chinuie, nici nu va trebui să respingă tot ceea ce este bun, adevărat sau drept pe care îl poartă în inimă. 

22 Singurul lucru pe care îl urmăresc în munca mea este spiritualizarea tuturor oamenilor, pentru că, 

prin spiritualizare, ei vor deveni una și se vor înțelege între ei. În spiritualizare, ei vor vedea cum dispar 

numele, formele exterioare ale religiilor lor, care au fost cauza separării lor spirituale, deoarece fiecare a 

interpretat Dumnezeul său într-un mod diferit. 

23 De îndată ce se vor apropia cu toții de spiritualizare pe diferite căi, își vor da seama că singurul 

lucru care le lipsea era să se elibereze de materialismul lor pentru a putea interpreta spiritual ceea ce au 

conceput întotdeauna în sens material. 

24 Astfel, cel care a îngenuncheat în fața unei imagini pentru a recunoaște prezența Mea în ea Mă va 

simți apoi în sufletul său, fără a fi nevoie să creeze vreo formă care să Mă reprezinte prin ea. 

25 Oricine a făcut lungi pelerinaje pentru a ajunge într-un loc unde i s-a spus că sunt acolo și că acolo 

se poate face bine, va învăța că nu este necesar să meargă dintr-un punct al pământului în altul pentru a Mă 

găsi, deoarece omul, prin darul divin al rugăciunii, Mă poate găsi indiferent de loc, în orice moment al 

vieții sale. 

26 Atunci oamenii se vor purifica prin pocăință sinceră și își vor mărturisi păcatele de la duh la duh cu 

divinitatea mea, implicându-și conștiința în acest act spiritual. 

27 Din punct de vedere spiritual, nu va exista altă pâine sau vin decât esența Cuvântului meu ─ o 

esență din care oamenii se vor hrăni și se vor întări în iubire, în dreptate, în justiție, în milă. 

28 Și cei care își dedică viața studiului scrierilor din trecut și care, de asemenea, s-au împărțit în secte 

și biserici din cauza modului diferit de interpretare a acestor cuvinte, se vor apropia unii de alții în 

spiritualizare, pentru că viziunea superioară în modul de analiză și interpretare le va dezvălui tot sensul 

adevărat pe care nu l-au descoperit niciodată, pentru că au dat întotdeauna un sens uman și pământesc 

revelației divine. 

29 Spiritualizarea este tot ceea ce le cer oamenilor în acest moment, atunci ei își vor vedea cele mai 

înalte idealuri împlinite și cele mai dificile conflicte rezolvate în limitele a ceea ce este permis. 
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30 În acest timp de confuzie, Cuvântul meu va apărea în lume ca o barcă de salvare. Oamenii vor 

putea să se ridice la o viață nouă, plină de lumină, pace și fraternitate. 

31 Acum, omenirea va vedea în curând porumbelul păcii zburând deasupra națiunilor, purtând în cioc 

ramura simbolică de măslin. 

32 Raza mea a coborât până la voi și, deși nu o vedeți în mod perceptibil în simțurile voastre, sufletul 

vostru simte prezența luminii mele care vă luminează. 

33 Veți descoperi acum în ființa voastră ceva mai mult decât organele corpului vostru, iar acestea vor 

fi darurile, abilitățile, puterile și calitățile sufletului care au stat adormite în om timp de multe secole. Nu 

veți descoperi nici substanța, nici forma, și de aceea vă spun că nu știința voastră va fi cea care va 

descoperi acest mister. 

34 Până acum, ați cunoscut doar ceea ce ați descoperit cu mintea și ați atins cu simțurile. Dar va veni 

vremea când veți înțelege că adevăratele valori se află în spiritualitate, în acea viață pe care nu ați vrut să o 

cunoașteți. Atunci existența ta va fi luminată de o lumină nouă care îți va dezvălui cele mai mari secrete și 

cele mai frumoase învățături. Te voi binecuvânta, pentru că, în sfârșit, vei coopera cu Tatăl tău în 

desfășurarea vieții și în dezvoltarea sufletului tău. 

35 În prezent, vă aflați în impas, fără să puteți conștientiza acest lucru, fără să observați sfârșitul unei 

perioade și începutul alteia, fără să descoperiți sensul încercărilor voastre și fără să puteți îndepărta 

semnele divine pe care vi le dau la fiecare pas. 

36 Voi nu știți dacă sunteți în Mine sau fără Mine, nici dacă sunteți vii sau morți pentru Viața 

Spirituală, pentru că lumea voastră emoțională este încă în stare de somn în ființa voastră. 

37 Adevărat vă spun că numai glasul Meu vă poate trezi, numai chemarea Mea vă poate trezi, și 

pentru aceasta am venit cu milă să vă salvez. Deja lumina mea se apropie de fiecare inimă, deja pătrunde 

imperceptibil în înțelegerea voastră, așa cum un hoț intră într-un dormitor în toiul nopții: pe vârfuri, fără să 

facă cel mai mic zgomot. 

38 Când vocea mea se va face auzită spiritual în umanitate, oamenii vor simți că vibrează ceva ce a 

fost întotdeauna în ei, chiar dacă nu s-a putut exprima în libertate. Va fi spiritul care ─ încurajat de vocea 

Domnului său ─ se va ridica și va răspunde la chemarea mea. 

39 Atunci va începe o nouă eră pe pământ, pentru că nu veți mai privi viața de jos, ci o veți vedea, o 

veți recunoaște și vă veți bucura de ea de la înălțimea înălțimii voastre spirituale. 

40 Realizează că iubirea mea nu așteaptă ca tu să te trezești de la sine, ci vine în ajutorul tău pentru a 

te ridica din somnul adânc al materialismului. 

41 Te văd mic și vreau să fii mare, să cuprinzi cu abilitățile tale, cu inteligența și cu simțurile tale tot 

ceea ce este al tău cu acordul meu. 

42 Permiteți intuiției să se trezească, sensibilității la spiritualitate să se instaleze, inspirației voastre să 

devină activă, inimii voastre să fie curățată de păcate, minții voastre să se limpezească. 

43 Faceți un efort pentru a fi solidari unii cu alții, lucrați pentru a fi cu toții în armonie unii cu alții. 

Luptați cu acea ostilitate constantă în care ați trăit pe pământ până când o veți eradica. Aveți grijă ca binele 

să se evidențieze în lume, ca viețile voastre să fie înnobilate prin urmarea Doctrinei mele, din care 

izvorăște legea iubirii și a dreptății. Atunci vei fi lucrat pentru cea mai nobilă cauză și sufletul tău se va fi 

apropiat mult mai mult de Mine. 

44 Distrugerea răului, pe care ați vrut să-l perpetuați în lumea voastră, pe care mulți ─ chiar dacă nu 

credeți ─ l-au făcut dumnezeul lor, dedicându-i toate forțele și gândurile ființei lor, trebuie să fie scopul 

vostru prin lupta împotriva lui ─ animați de gândul de a-l elimina și expulza din ce în ce mai mult din viața 

voastră. 

45 Pentru această luptă binecuvântată, trebuie să vă faceți o rezervă de credință, voință, curaj, putere, 

răbdare și perseverență. 

46 Nici nu veți fi singuri în această bătălie. Voi pune puterea mea în brațul tău și lumina mea în 

inteligența ta. Voi face minuni din fiecare dintre lucrările voastre, dacă sunt inspirate de milă și de iubire. 

47 Luați această lecție în voi înșivă, păstrați-o în inimile voastre și folosiți toată voința voastră în 

favoarea dorinței de a vă cunoaște mai bine. Cum? Încercând să vă descoperiți sufletul în darurile, 

capacitățile, sarcinile, îndatoririle de ispășire și tot ceea ce deține ca moștenire. 
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48 Nu vă descurajați dacă vedeți că zilele trec fără să descoperiți nimic din toate acestea în voi. 

Rugați-vă și meditați, acționați după exemplele și lecțiile mele și, când vă veți gândi mai puțin, un dar al 

sufletului vostru se va dezvălui prin faptele voastre. 

49 Deschideți-vă ochii și perfecționați-vă simțurile pentru a putea percepe lumea invizibilă care 

trăiește și se țese în jurul vostru. V-ați înțepenit pentru a nu lua în seamă viața spirituală care se mișcă 

neîncetat în interiorul, în afara și deasupra voastră, fără să vă puteți imagina că sunteți la fel de intim 

conectați cu ea ca și cu aerul pe care îl respirați. 

50 Motivul este că ați devenit prea interesați de știința pământească și ați uitat de înțelepciunea 

spirituală. 

51 Știți că pentru a pătrunde în oceanul infinit al vieții spirituale, trebuie să ai curaj, bunătate, credință 

și dragoste pentru Dumnezeu, iar acest lucru vi se pare dificil și greu de îndeplinit, motiv pentru care 

preferați întotdeauna științele umane care, în opinia dumneavoastră, nu necesită acea puritate și înălțime pe 

care le cere studiul spiritualității. 

52 Dacă ați afla că nu există nicio lucrare a voastră care să nu fie influențată de o ființă spirituală, 

acest lucru vi s-ar părea de neînțeles, și totuși așa este. 

53 Dincolo de viața ta umană există o lume a spiritelor, frații și surorile tale, ființe invizibile pentru 

om, care se luptă între ele pentru a te cuceri. 

54 Această luptă se datorează diferenței de dezvoltare dintre unii și alții. În timp ce ființele de lumină, 

purtate de idealul iubirii, al armoniei, al păcii și al desăvârșirii, împroașcă de lumină calea umanității, îi 

inspiră mereu binele și îi dezvăluie tot ceea ce este spre binele omenirii, ființele care se agață încă de 

materialismul pământului semănau, care nu au reușit să se desprindă de egoismul lor și de dragostea lor 

pentru lume sau care alimentează la nesfârșit dependențele și înclinațiile umane, semănând confuzie pe 

calea umanității, întunecând intelectul, orbind inimile, înrobind voința pentru a se folosi de ființele umane 

și a le transforma în instrumente ale planurilor lor sau pentru a le folosi ca și cum ar fi propriile lor 

corpuri. 

55 În timp ce Lumea Spirituală a Luminii caută să cucerească sufletul omului pentru a-i deschide o 

breșă spre eternitate; În timp ce aceste gazde binecuvântate muncesc neîncetat, crescând în iubire, 

devenind infirmiere la căpătâiul durerii, sfătuitori alături de omul care poartă povara unei mari 

responsabilități, sfătuitori ai tinerilor, protectori ai copiilor, însoțitori ai celor care uită și trăiesc singuri, 

legiunile de ființe fără lumina înțelepciunii spirituale și fără sentimentul înălțător al iubirii lucrează, de 

asemenea, neîncetat printre oameni. Dar scopul lor nu este de a vă ușura drumul spre Împărăția Spirituală 

─ nu; intenția acestor ființe este complet opusă, aspirația lor este de a domina lumea, de a continua să fie 

stăpânii ei, de a se perpetua pe pământ, de a domina oamenii și de a-i face sclavi și instrumente ale voinței 

lor ─ într-un cuvânt, de a nu lăsa pe nimeni să le ia ceea ce au considerat întotdeauna că este al lor: lumea. 

56 Așadar, discipoli: există o bătălie crâncenă între o ființă și alta ─ o bătălie pe care ochii voștri fizici 

nu o văd, dar ale cărei reflexe sunt resimțite zi de zi în lumea voastră. 

57 Pentru ca omul să se poată apăra și să se elibereze de influențele rele, are nevoie de cunoașterea 

adevărului care îl înconjoară, trebuie să învețe să se roage cu duhul și trebuie să știe și cu ce capacități este 

înzestrată ființa sa pentru a le putea folosi ca arme în această mare bătălie a binelui împotriva răului, a 

luminii împotriva întunericului, a spiritualizării împotriva materialismului. 

58 Tocmai lumea spirituală a luminii este cea care lucrează, luptă și pregătește totul pentru ca într-o zi 

lumea să pornească pe calea spiritualizării. 

59 Gândiți-vă la toate acestea și vă veți putea imagina firescul acestei lupte a fraților și surorilor 

voastre spirituale care se luptă pentru mântuirea oamenilor ─ o luptă care este pentru ei un pahar cu care le 

dați continuu să bea bila ingratitudinii, întrucât vă limitați să primiți de la ei tot binele pe care vi-l acordă, 

dar fără să vă puneți vreodată alături de ei pentru a-i ajuta în lupta lor. 

60 Sunt doar câțiva care știu cum să li se alăture, doar câțiva care sunt receptivi la inspirațiile lor și le 

urmează sfaturile. Dar cât de puternici trec prin viață, cât de protejați se simt, ce delicii și ce inspirații le 

inspiră spiritul! 

61 Majoritatea oamenilor sunt împărțiți între cele două influențe, fără să aleagă una, fără să se 

angajeze complet în materialism, dar și fără să facă un efort pentru a se elibera de el și pentru a-și 
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spiritualiza viața, adică pentru a o înălța prin bunătate, cunoaștere și putere spirituală. Aceștia sunt încă în 

război total cu ei înșiși. 

62 Cei care s-au predat complet materialismului, fără să le mai pese de vocea conștiinței și care nu 

mai țin cont de nimic în ceea ce privește sufletul lor, nu mai luptă, au fost înfrânți în luptă. Ei cred că au 

câștigat, cred că sunt liberi și nu realizează că sunt prizonieri și că va fi necesar ca legiunile de lumină să 

coboare în întuneric pentru a-i elibera. 

63 Trimit acest mesaj de lumină tuturor popoarelor de pe pământ pentru ca oamenii să se trezească, 

pentru ca ei să conștientizeze cine este inamicul cu care trebuie să lupte până când îl vor învinge și ce arme 

poartă fără să știe. 

64 Cu adevărat, vă spun, dacă aș fi venit ca ființă umană în acel timp, ochii voștri ar fi trebuit să vadă 

rănile Mele încă proaspete și sângerânde, pentru că păcatul oamenilor nu încetase și nici nu voiau să se 

răscumpere în amintirea acelui sânge vărsat de Mine pe Golgota și care era dovada iubirii Mele pentru 

umanitate. Dar am venit în spirit pentru a vă scuti de rușinea de a contempla lucrarea celor care M-au 

judecat și condamnat pe pământ. 

65 Totul este iertat, dar în fiecare suflet există ceva din ceea ce am vărsat pentru toți pe cruce. Nu vă 

gândiți că acea forță vitală și acel sânge s-au dizolvat sau s-au pierdut. Ei au întruchipat Viața Spirituală pe 

care am revărsat-o asupra tuturor oamenilor din acel moment. Prin acest Sânge, care a pecetluit Cuvântul 

Meu și a confirmat tot ceea ce am vorbit și am făcut pe pământ, oamenii vor evolua în sus în dorința de 

reînnoire a sufletelor lor. 

66 Cuvântul Meu, faptele Mele și sângele Meu nu au fost și nu vor fi în zadar. Dacă uneori vi se pare 

că numele meu și cuvântul meu au fost aproape uitate, le veți vedea în curând cum apar din nou pline de 

viață, de viață și de puritate, ca o sămânță care, deși este constant combătută, nu piere niciodată. 

67 Nici cuvântul meu și manifestările mele din acest timp nu vor trece. Este adevărat că vor fi 

momente în care se va părea că toate acestea s-au sfârșit, fără să lase vreo urmă sau urme în lume. Dar, 

dintr-o dată, când vă veți gândi mai puțin, doctrina spiritualizării pe care v-am învățat-o se va ridica din 

nou cu o putere la fel de mare sau chiar mai mare. 

68 Munca mea răbdătoare prin intermediul intelectului vostru nu va fi în zadar, căci așa cum în mod 

simbolic Mi-am vărsat Viața prin acel Sânge în acel moment pentru a vă învăța iubirea, acum Îmi revărs 

Spiritul asupra voastră pentru a vă deschide calea de urcare spre eternitate. Totuși, dacă Sângele meu nu a 

fost sterp, va fi și mai puțin lumina Spiritului meu. 

69 Acum nu puteți încă să măsurați implicațiile Cuvântului pe care îl auziți în prezent. Dar sufletul 

vostru de lumină, care are o origine eternă, va putea fi martor la adevărul și la împlinirea a tot ceea ce am 

dezvăluit lumii în această a treia eră, prin intermediul purtătorilor de voce needucați și impuri și prin 

lumea spirituală a luminii. 

70 Uneori, în contemplațiile voastre, vă întrebați cum procedează ființele spirituale din spațiu pentru a 

se deplasa dintr-un punct în altul, când, în același timp, le solicitați în diferite părți ale pământului. 

Imaginația ta le face să zboare neîncetat, iute ca lumina, dintr-un punct în altul și de la un capăt la altul al 

lumii. 

71 Te gândești: Cât de grea și dificilă este sarcina lor! Tu spui: "Cât de dureroasă este reparația lor!". 

72 Trebuie să vă spun că această misiune nu este așa cum v-ați imaginat-o. Aceste ființe, atunci când 

au atins nivelul de dezvoltare necesar pentru a primi misiunea de ghizi, protectori, sfătuitori și 

binefăcători, au o strălucire atât de largă încât nu au nevoie să se transfere dintr-un loc în altul, pentru că 

de acolo de unde se află își pot influența frații și surorile care au nevoie de ele. De acolo, ei pot vedea, 

auzi, simți și face lucrările care fac parte din misiunea lor. 

73 Distanțele dispar pentru sufletul înalt datorită înțelepciunii și iubirii sale, iar sfera sa de acțiune 

corespunde nivelului de dezvoltare pe care l-a atins. 

74 Acum, totuși, ați putea crede că un suflet fără niciun nivel de dezvoltare ar trebui să se transfere 

pentru a depăși distanțele, deoarece calitățile sale cele mai prețioase nu au fost dezvoltate. 

75 Nu încercați să vă imaginați locul în care se află acea ființă pe care o evocă memoria voastră. Căci 

nu este nici aproape, nici departe, așa cum eu, care nu sunt nici aproape, nici departe de voi, sunt prezent 

în toate și pretutindeni. 
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76 Singura distanță care există între tine și Dumnezeu, sau între tine și o ființă spirituală, nu este o 

distanță materială, ci una spirituală, cauzată de lipsa ta de pregătire, de puritate sau de dorința de a primi 

inspirația și influența spirituală. 

77 Nu puneți niciodată această distanță între voi și Maestrul vostru, sau între voi și lumea spirituală, și 

vă veți bucura întotdeauna de beneficiile pe care iubirea mea le revarsă asupra celor care știu să o caute. 

Veți simți întotdeauna că lumea spirituală este aproape de inima celor care se pregătesc să o simtă. 

78 Cât de mare este distanța pe care omenirea din acest timp o pune între ea și viața spirituală! Este 

atât de mare încât oamenii de astăzi îl simt pe Dumnezeu ca fiind infinit de departe de ei și consideră că 

Împărăția Cerurilor este îndepărtată și de neatins. 

79 Cu cât trece mai mult timp, cu atât oamenii se simt mai îndepărtați de împărăția spirituală. Ei pierd 

ideea binecuvântată de a-l fi locuit cândva, iar atunci când mor și permit sufletului să se despartă de trup, 

ei au doar impresiile pământești, care îi fac să piardă orice idee despre spiritual. 

80 Mesajul meu de iubire din acest moment șterge distanțele, înlătură erorile, dizolvă întunericul și 

face ca sufletul omului, care a trăit deja în tărâmul spiritual infinit, să se întoarcă cu rugăciune și meditație 

la originea sa, să-și descopere esența și să o dezvăluie omului, minții și inimii ființei care i-a fost 

încredințată ca instrument pentru a îndeplini o sarcină pe pământ. 

81 Vedeți că un moment de iluminare spirituală este suficient pentru ca această distanță aparent mare 

să dispară și să vă facă să experimentați toată bucuria de care v-ați privat atât de mult timp, în timp ce Mă 

credeați îndepărtat. 

82 Astăzi ești mai capabil să te răzgândești, deși ți se pare dificil. Îți spun asta pentru că întreaga ta 

ființă s-a desfășurat și s-a dezvoltat atât în suflet, cât și în trup, fără oprire pe tot parcursul libertății tale de 

voință. 

83 La fel cum capacitatea intelectuală a oamenilor de astăzi este mult mai mare decât cea a oamenilor 

din vremurile trecute, deoarece capacitățile lor s-au dezvoltat, la fel și sufletul s-a dezvoltat în experiența 

sa constantă de viață, prin care poate înțelege, pricepe, crede și accepta ceea ce oamenii din alte timpuri nu 

au putut obține. 

84 De aceea, pentru a Mă dezvălui umanității, am ales forma perfectă, adică forma spirituală, pentru 

că știu că acum sunteți capabili să o înțelegeți. Nu așa era în trecut, când trebuia să caut forme 

semnificative pentru a Mă face auzit și înțeles de oameni. 

85 Acum este momentul în care omenirea se va strădui să introducă închinarea spirituală pentru 

Dumnezeu. Dar este firesc ca acest lucru să se întâmple numai după o luptă, când înțelegerea și pacea 

sufletească au ajuns în inimile oamenilor. 

86 Voi, care Mă ascultați prin această învățătură, ați știut cum să vă eliberați inimile de prejudecăți și 

fanatism și să Mă venerați într-un mod natural și simplu, simțindu-Mă în voi înșivă. Puteți să vă 

considerați ființe privilegiate printre oameni și vă voi folosi ca pionieri ai erei spiritualizării. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 322  
1 Vă prezint o altă pagină din Cartea Învățăturilor Mele, care este iubire și lumină pentru sufletul 

vostru. Ferice de voi care îl ascultați cu adevărat pe Maestrul vostru, căci vă instruiesc în mod clar și 

perfect pentru ca voi să vă înțelegeți destinul și misiunea pe care am încredințat-o sufletului vostru. 

2 Ai venit să studiezi și să înțelegi învățăturile mele, să le transmiți semenilor tăi și, deși uneori te-au 

respins, nu te-ai simțit rănit, ci mulțumit că ai reușit să le răspunzi la întrebări. 

3 Îmi vorbești în adâncul inimii tale pentru a-mi arăta necredința semenilor tăi. Dar eu vă spun: Când 

veți întâlni inimi ca niște stânci dure, le voi vorbi prin conștiința lor, astfel încât să simtă dorința de a fi cu 

mine. Sarcina ta este să lupți pentru binele oamenilor, urmând calea pe care ți-am trasat-o, fără a măsura 

timpul sau distanța. 

4 Veți găsi mulți nevoiași, bolnavi și "sclavi" pe care trebuie să-i vindecați și să-i eliberați, rupându-

le lanțurile și dându-le cu dragoste instrucțiunile mele. Căci va veni ziua când nu veți mai asculta cuvântul 

meu și atunci veți rămâne în urmă ca învățători, ca să pregătiți generațiile viitoare. 

5 Cu sabia de lumină veți putea risipi întunericul și veți face o breșă pentru semenii voștri. Vreau ca 

oamenii să poată avea pace, armonie și bunăvoință în această a treia eră. De la cine vor primi ei 

învățăturile pentru aceasta? De la ucenicii Mei, oameni iubiți ─ de la cei care Mă iubesc și nu obosesc să 

fie cu Mine ─ care simt în adâncul inimii lor. 

6 Ferice de cei care sunt mereu cu Mine și resping tentațiile, ferindu-se de desfrâul lumii. Ochii lor 

spirituali vor vedea gloria veșnică de dincolo ─ împărăția în care sufletul trebuie să fie acasă. 

7 În tine las învățătura unirii și a fraternității. Vegheați și rugați-vă pentru ca ispita să nu vă răpească 

ceea ce v-am încredințat ─ pentru ca voi să fiți mesagerii și discipolii care ─ când va veni vremea ─ vor fi 

trimiși de Mine către omenire. 

Odată ce vă veți elibera de orice materializare, îmbrăcați doar cu iubirea și lumina mea, veți auzi vocea 

mea în sufletul vostru, veți recunoaște vocea păstorului vostru și atunci veți urca de bunăvoie pe munte ca 

o oaie pentru a ajunge la casa divină. 

8 Mama ta cerească este ca o păstoriță care îți urmează pașii. Maria vă îngrijește în frumoasa ei 

grădină ca pe trandafiri și crini, vă dăruiește mireasma pentru ca voi să fiți ca florile care își oferă esența 

Tatălui lor. 

9 În Era a doua v-am spus că voi fi din nou cu voi. Dar acum, când mi-am îndeplinit promisiunea pe 

care v-am făcut-o, unii m-au recunoscut, iar alții s-au îndoit de prezența mea. Unii dintre voi au vărsat 

lacrimi de bucurie pentru că m-au auzit din nou și m-au văzut cu ochii spiritului lor. I-am auzit pe cei care 

Mi-au spus: "Stăpâne, dacă ar fi necesar sacrificiul trupului meu, l-aș da cu toată devoțiunea și umilința 

pentru salvarea sufletului meu și a omenirii". 

10 V-am încredințat Lumea Mea Spirituală de Lumină pentru a fi sfătuitorul și protectorul vostru ─ 

pentru a vă ghida pe cale și a vă ajuta în îndeplinirea misiunii voastre. Celor dintre voi care nu M-au 

înțeles, le spun: Nu vă îndoiți, căci Eu M-am făcut cunoscut prin oameni în toate timpurile. Dar nu am vrut 

să-i surprind cu manifestările Mele, de aceea mi-am trimis mesagerii înainte. L-am trimis pe Călător 

pentru a pregăti calea și inima oamenilor. 

11 În anul 1950 vă voi da ultimele mele învățături și vreau ca, înainte de a încheia proclamarea mea 

prin intermediul intelectului uman, să înțelegeți cum veți semăna cuvântul meu de iubire și cum îl veți 

răspândi din inimă în inimă, din provincie în provincie, în toate locurile de pe pământ unde nu am fost 

auzit și simțit în acest timp. 

12 Sunteți niște suflete puternice, pline de iubire și lumină. Nu vă faceți cărturari, nici nu vă lăudați 

înaintea oamenilor, căci în smerenia voastră va fi harul și lumina Tatălui vostru. 

13 Privirile voastre să fie pline de cordialitate, știința voastră să fie cea a iubirii, mâinile voastre să 

mângâie, cuvântul vostru să fie o mângâiere pentru oameni, și atunci lumea va accepta exemplul vostru și 

nu va mai alimenta războaiele pe care le-a declanșat din secol în secol și din vârstă în vârstă. 

14 Atunci voința mea și a celor care au muncit din greu și au vărsat multe lacrimi pentru a realiza 

unificarea umanității va fi îndeplinită. Atunci nu vor mai exista distincții de rasă sau de culoare. Aceasta 

este promisiunea mea față de voi. 
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15 Astăzi, toată lumea crede că știe adevărul pe deplin. Fiecare religie pretinde că deține adevărul. 

Oamenii de știință declară că au găsit adevărul. Eu vă spun că nimeni nu cunoaște adevărul absolut, pentru 

că omul nu a fost în stare nici măcar să înțeleagă cu mintea partea care i-a fost descoperită. 

16 Toți oamenii poartă în ei o parte din adevăr și erori pe care le amestecă cu lumina adevărului. 

17 Se apropie bătălia în care toate aceste forțe se luptă între ele, deoarece fiecare vrea să-și impună 

viziunea sa asupra lumii. Dar, în cele din urmă, nu va fi victoria unei ideologii umane, nici a unei teorii 

științifice, nici a unui crez religios care va prevala, ci uniunea armonioasă a tuturor modurilor bune de a 

privi lucrurile, a tuturor credințelor înalte, a tuturor formelor de cult ridicate la cea mai înaltă spiritualitate, 

a tuturor științelor dedicate în slujba adevăratului progres uman. 

18 Voi permite oamenilor să vorbească despre ideile lor și să le prezinte, altora să își demonstreze 

public formele și riturile de cult, oamenilor să discute și să se lupte între ei, oamenilor de știință să își 

răspândească cele mai avansate teorii, tot ceea ce există ascuns în fiecare spirit se deschide, iese la lumină 

și se face cunoscut. Căci ziua secerătorului este aproape ─ acea zi în care conștiința, ca o seceră 

inexorabilă, taie de la rădăcină tot ce este greșit în inima omului. 

19 Voi, oameni buni, fiți treji și nu uitați că v-am anunțat această bătălie, ca să nu disperați când 

vedeți că oamenii se ceartă cu pasiune, când vedeți comunitățile religioase luptându-se și Spiritul luptând 

cu ele. 

20 Lumea să se trezească, să izbucnească furtuna și să izbucnească bătălia, pentru ca omul să se 

trezească și, la trezire, să privească lumina pe care a visat mult timp să o admire ─ pentru ca oamenii 

egoiști, care au închis porțile căii care duce la cunoașterea adevărului, să coboare de pe scaunele lor înalte, 

de pe tronurile și piedestalurile lor, și să lase să treacă mulțimile de oameni flămânzi și însetați de lumina 

Duhului. 

21 Va trebui să căutați cu toții lumina mea, va trebui să căutați cu toții un far pentru a putea 

recunoaște calea în zilele de întuneric ─ zile de reflecție și de pocăință, zile de profundă examinare de sine 

față de conștiința voastră, în care nu va exista nicio creatură umană care să se simtă liniștită și care să 

poată spune: Nu mă tem de nimic pentru că am acționat întotdeauna în mod corect. 

22 Nu, nu va fi nimeni care să exclame sau să gândească acest lucru, pentru că conștiința se va face 

auzită în fiecare suflet. 

23 Numai cei care se roagă și se pocăiesc vor obține purificarea sufletului lor. Numai cei care renunță 

la vanitățile lor, la exercitarea puterii asupra celorlalți și la aroganța lor vor reuși să se așeze în barca de 

salvare. Căci cei care se agață de nebuniile lor, care se agață de erorile și de tradițiile lor ─ gata să le 

mențină până la capăt, în ciuda judecăților și directivelor conștiinței ─ aceștia, împotriva judecății lor, se 

vor îndrepta spre abisul confuziei și al întunericului în care, conform voinței Tatălui vostru, nimeni nu vrea 

să cadă. 

24 Acest mesaj de iubire și de îndurare, pe care vi l-am adus la timp pentru mântuirea voastră, îl veți 

face cunoscut omenirii la timpul potrivit. 

25 Mesajul meu de înțelepciune are misiunea de a uni spiritual oamenii, de a-i salva din vârtejul 

confuziei, de a-i salva din întuneric atunci când și-au pierdut credința. 

26 Numai Cuvântul meu va avea puterea de a-i opri pe cei care se îndreaptă cu viteză amețitoare spre 

abis, pentru că el dezvăluie totul, pentru că nu ezită să dezlege un mister, pentru că este pătruns de mila și 

de iubirea Tatălui vostru. 

27 Cine, în afară de Mine, ar putea salva toți acești oameni fără credință în viața superioară și fără 

cunoașterea dreptății Mele? Cine a înțeles cu adevărat sensul și originea durerii din viața lor de necazuri, 

asupriri și temeri? Cât de puțini maeștri și conducători ai omenirii văd! Ce știu oamenii despre spirit? Ei 

sunt preocupați doar de partea umană, fără a fi capabili să descopere ceea ce există dincolo de nevoile și 

grijile pământești. Prin urmare, dezamăgiți de faptul că nu pot găsi un răspuns satisfăcător la întrebările lor 

nici în științe, nici în religii, oamenii s-au dedicat căutării adevărului pe cont propriu. Unii se apropie mai 

mult de cale, în timp ce alții, ca urmare a spiritualității lor scăzute, adoptă noi erori. 

28 Oamenii care au băut în viață pahar după pahar de suferință îmi spun: "Doamne, de ce nu este 

nimeni care să ne explice motivul durerii noastre, ca să se aprindă în noi o credință care să ne ajute să 

purtăm greutatea crucii noastre?". 
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29 Acestor copii le trimit, ca un balsam ceresc, lumina mea pentru mințile lor și încurajarea mea 

pentru inimile lor. Pentru că am posibilități infinite de a ajunge la fiecare creatură. 

30 O, dacă toți ar ști cum să Mă întrebe, dacă toți s-ar ruga duhovnicește, dacă toți ar fi interesați să 

cunoască adevărul! Adevărat vă spun că ei vor primi ceea ce au dorit cu ardoare. Căci nimeni nu a căutat și 

nu a găsit ─ nimeni nu a bătut la ușa Mea și nu i s-a deschis. 

31 Lasă o urmă de umilință în calea ta. Nu permiteți ca mândria să intre în inima voastră pentru că vă 

credeți singurii care au cunoștințe spirituale. 

32 Fiți mereu conștienți că toți sunteți la fel în fața Mea, că toți ați avut aceeași origine și că toți aveți 

același scop, chiar dacă în exterior fiecare destin se arată diferit. 

33 Nu uitați niciodată că toți trebuie să ajungeți la Mine, ceea ce înseamnă că toți trebuie ─ deși în 

moduri diferite ─ să faceți meritele necesare pentru a ajunge la cea mai mare înălțime spirituală. Prin 

urmare, nu considerați niciodată pe nimeni inferior. 

34 Vanitatea nu trebuie să prindă niciodată rădăcini în duhovnic. Pe de altă parte, adevărata modestie 

ar trebui să îi însoțească întotdeauna, atunci faptele sale, în loc să orbesc cu o lumină falsă, vor găsi 

favoarea în inimile semenilor săi. 

35 Îți vei lua crucea cu iubire ─ nu așa cum cineva își ia o datorie, nu cu gândul că dacă nu o faci, ți se 

va întâmpla un rău în viață ─ nu, nu va fi din teamă de dreptatea Mea. Sunteți suficient de dezvoltați 

sufletește pentru a cere de la voi înșivă ─ așa cum fac și Eu chiar acum ─ ca împlinirea ordinelor din 

Legea Mea să fie făcută din dragoste pentru semenii voștri și ca acest sentiment să fie inspirat de dragostea 

pentru Mine. 

36 Lăsați în urmă vremurile în care oamenii se căiau de fărădelegile lor nu din remușcare pentru că 

M-au jignit, ci de frica damnării veșnice, așa cum și-au imaginat-o oamenii. 

37 Îndepărtează din inima ta ideea că îți poți amâna pocăința până în ultimul moment, încrezându-te 

în mila lui Dumnezeu, și amintește-ți că singurul lucru pe care sufletul tău îl va culege în acel moment al 

judecății va fi ceea ce a semănat de-a lungul existenței sale pe pământ. Recolta sau roadele sale vor fi 

dezvoltarea, progresul, înălțarea pe care a obținut-o prin viața care i-a fost încredințată. 

38 Cât de diferită este realitatea spirituală de tot ceea ce și-au imaginat oamenii! Nici dreptatea mea 

nu este așa cum credeți, nici pedeapsa divină pe care o numiți cu acest nume, nici raiul nu este așa cum 

credeți, nici nu se ajunge la el atât de ușor și de repede cum vă imaginați, așa cum nici ispășirea spirituală 

nu este așa cum spuneți, nici ispita nu este o ființă spirituală. 

39 Trebuie să studiezi în permanență revelațiile divine pe care ți le-am dat, trebuie să înțelegi limbajul 

figurat care ți se vorbește, trebuie să-ți sensibilizezi simțurile spirituale astfel încât să recunoști care este 

Cuvântul lui Dumnezeu și care este cuvântul oamenilor, astfel încât să descoperi sensul învățăturilor mele. 

40 Numai din punct de vedere spiritual veți putea găsi interpretarea corectă și veridică a Cuvântului 

Meu ─ atât cel pe care vi l-am trimis prin profeți, cât și cel pe care vi l-am lăsat moștenire prin Isus, sau 

acest Cuvânt pe care vi-l dau prin mijlocirea purtătorilor de cuvânt ai Epocii a Treia. 

41 Odată ce această umanitate va fi găsit adevăratul sens al legii, al învățăturilor, al profețiilor și al 

revelațiilor, va fi descoperit cel mai frumos și mai profund lucru în legătură cu existența sa. 

42 Atunci oamenii vor cunoaște adevărata dreptate și inimile lor vor întrevedea adevăratul cer; atunci 

veți ști și voi ce sunt ispășirea, purificarea și repararea. 

43 Astăzi sunteți încă acoperiți de vălul ignoranței pe care nu ați îndrăznit să-l rupeți în materialismul 

vostru pământesc și în fanatismul vostru religios plin de false temeri și prejudecăți. De aceea, atunci când 

viața ta este afectată de o încercare și nu găsești un motiv clar pentru aceasta, exclami: "Ce am făcut ca să 

fiu pedepsit astfel?", fără să știi că dreptatea mea așteaptă uneori secole ─ și chiar milenii. Dar dreptatea 

mea vine întotdeauna, și chiar dacă pare să vină prea târziu sau inoportun, este sigur că se manifestă 

întotdeauna într-un mod înțelept. 

44 Învățătura mea duhovnicească are mai multe scopuri sau sarcini: una este de a mângâia sufletul în 

exilul său și de a-l face să înțeleagă că Dumnezeul care l-a creat îl așteaptă veșnic în Împărăția Sa de pace. 

O alta este de a-i face cunoscut câte daruri și abilități poate avea la dispoziție pentru a-și atinge mântuirea 

și înălțarea sau desăvârșirea. 

45 Acest Cuvânt aduce mesajul spiritualizării care deschide ochii oamenilor pentru ca ei să privească 

față în față realitatea pe care cred că o găsesc doar în ceea ce văd, în ceea ce ating sau în ceea ce dovedesc 
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cu știința lor umană, fără să-și dea seama că astfel numesc "realitate" ceea ce este trecător, judecând greșit 

și negând ceea ce este etern, unde există adevărata realitate. 

46 Fie ca acest mesaj să treacă din neam în neam, din casă în casă, lăsând sămânța sa de lumină, de 

mângâiere și de pace, pentru ca oamenii să se oprească pentru câteva clipe și să dea minții lor o odihnă 

indispensabilă, pentru ca ei să reflecteze și să-și amintească că orice clipă poate fi cea a întoarcerii lor în 

Lumea Spirituală și că de faptele lor și de semănatul lor în lume depinde rodul pe care îl vor culege la 

sosirea lor în Viața Spirituală. 

47 Astăzi te găsesc trist, deprimat și fără speranță, iar tu îmi spui în rugăciunea ta că viața ți-a retras 

de mult timp favorurile sale. Maestrul vă spune că aceste vremuri pe care le trăiți sunt cele anunțate de 

profeții primelor timpuri și confirmate mai târziu de "Cuvântul divin" poporului său. Dar chiar dacă este 

adevărat că vă goliți un pahar foarte amar, să știți că durerea voastră nu va fi inutilă dacă știți să o suportați 

cu iubire și răbdare. 

Era necesar ca oamenii să ajungă în acel punct în care durerea să străpungă și să bântuie toate fibrele 

ființei lor, pentru ca ei să se trezească din somnul adânc în care trăiește sufletul lor și să înceapă o viață de 

autodeterminare în care să ofere Creatorului lor tributul și recunoașterea pe care i-o datorează. 

48 De mult timp le baricadez libertatea de voință, arătându-le că a sosit timpul să reflecteze și să 

acționeze bine, pentru a nu continua să sufere și să se scufunde în haos. Am vrut să evit căderea lor, 

sfătuindu-i și avertizându-i, dar ei au fost surzi la cuvintele Mele. Dar voi continua să chem această 

umanitate atât de iubită, îndemnându-i să se reformeze și să fie onorabili în toate acțiunile lor, până când îi 

voi face discipoli demni de învățăturile Mele. 

49 M-am întors la voi, așa cum v-am promis, pentru a vă mângâia și pentru a vă da speranță în 

necazurile voastre. Dar nu numai atât, ci și să vă lumineze, astfel încât să puteți face pași mari pe calea 

spirituală. V-am dat instrucțiunile de care aveți nevoie tocmai în aceste momente de confuzie pe care le-ați 

așteptat cu nerăbdare pentru a vă vindeca rănile și pentru a experimenta calea salvatoare. 

50 Am pregătit totul pentru ca voi să puteți realiza o mare lucrare și să veniți la Mine la sfârșitul ei 

liniștiți, satisfăcuți și împăcați cu Mine și cu semenii voștri. În acel moment de comuniune cu Spiritul 

Meu, nu vă voi cere tribut, meritele voastre nu vor fi deci pentru Mine, ci pentru voi înșivă, iar ceea ce îmi 

veți oferi Eu vă voi întoarce ca binecuvântări și beneficii nesfârșite cu dobândă. 

51 Realizează cât de mult te iubesc. Dacă vreți mai multe dovezi ale iubirii Tatălui vostru, cereți și vi 

le voi da, căci iubirea mea este inepuizabilă. Dacă vreți să-mi testați răbdarea, îngăduința, faceți și acest 

lucru. Dar după ce ați primit, după ce ați recunoscut-o, faceți pentru semenii voștri ceea ce v-am făcut eu 

vouă. 

52 Iartă de câte ori ești jignit. Nici măcar nu vă gândiți la numărul de ori de câte ori trebuie să iertați. 

Destinul tău este atât de înalt încât nu trebuie să te lași prins în aceste puncte de sprijin ale căii, pentru că 

te așteaptă sarcini foarte mari mai departe. Sufletul tău ar trebui să fie mereu pregătit pentru iubire, 

înțelegere și bunătate, astfel încât să te poți înălța la niveluri mai înalte. Așa cum în trecut mulți dintre 

frații și surorile voastre au scris cu operele lor pagini frumoase în Cartea Eternă a Spiritului, voi ar trebui 

să continuați această istorie în succesiunea lor, ca exemplu și pentru bucuria noilor generații care vor veni 

pe pământ. 

53 Fiți puternici, căci treceți prin vremuri de încercare. Fiecare creatură ─ de la copilul care abia și-a 

deschis ochii la lumina acestei lumi până la bătrânul îndoit de greutatea anilor ─ trece printr-o încercare, 

un proces de reparație. Dar Eu vă dau puterea Mea, influența Mea, pentru ca voi să treceți prin aceste 

încercări cu credință și pace sufletească, ceea ce vă va face invulnerabili la durere. 

54 Va fi o ciocnire a viziunilor lumii, iar credința și convingerile unora și altora vor fi puse la 

încercare. Dar cei care și-au clădit munca pe nisipuri mișcătoare o vor vedea prăbușindu-se pentru că 

fundațiile sale nu au fost ferme. 

În acest moment, cei puternici vor trebui să îi sprijine pe cei slabi. Cei care nu au știut să se roage și 

nici să pătrundă adevărul învățăturilor mele vor plânge pentru ignoranța lor, pentru nevoia lor și pentru 

lipsa lor de merit. Mulți dintre ei, însă, sunt nevinovați pentru că nu au avut un adevărat ghid uman, iar 

păstorii, ca și oile, vor vărsa lacrimi din cauza nesiguranței și confuziei lor. 
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55 Voi, oameni, destinați de Mine să vă exercitați influența asupra acestei lumi, trebuie să vegheați și 

să vă rugați pentru pacea și mântuirea ei. Vă veți întinde aripile pentru a acoperi umanitatea în aceste ore 

de pericol și frică. 

56 De aceea, v-am învățat rugăciunea de la spirit la spirit și am îndepărtat orice simbol sau emblemă a 

Divinității Mele. Ați construit un templu în voi înșivă și de acolo mă iubiți și mă slăviți. 

Te-am învățat să respecți credința semenilor tăi și te-am antrenat ca pe o santinelă care trăiește vigilent 

pentru a apăra credința celor care slăbesc în acea bătălie care se apropie deja. 

Atunci, când vă veți fi îndeplinit misiunea, veți putea să-mi spuneți cu satisfacție: "Tatăl nostru, luptăm 

cu sabia care nu rănește, cu dragoste și bunăvoință. Spunem cuvântul divin, chemăm oamenii să se roage 

la tine. Noi aducem mângâiere celor care suferă, îi convertim la bine pe cei care au încălcat legea. Ridicăm 

bărbați și femei care, în ignoranța lor, erau pierduți, și le trezim credința și încrederea în Tine, și de atunci 

ne iubesc și ne urmează." Și vă voi primi ca soldați ai cauzei mele și vă voi da răsplata pe care o meritați. 

57 Munca mea se va răspândi pe tot pământul. Celor "primii" li se vor alătura alții și apoi alții, căci 

este scris că omul se va ridica deasupra stării sale actuale în dorința de desăvârșire a sufletului său. 

58 Cât de mult trebuie să vă luptați pentru a pregăti pământul, pentru ca Eu să pot face ca Împărăția 

Mea de Pace să coboare asupra omenirii! 

59 Rugați-vă și reflectați la cuvintele mele și veți descoperi că ele conțin un ocean de iubire. V-am 

vorbit prin intermediul intelectului limitat al omului, iar acesta, chiar și cu toată pregătirea, nu poate 

exprima sensul, rațiunea pe care o conține învățătura mea. Pătrundeți-o cu sufletul vostru pentru a o 

înțelege cu mai multă claritate decât cu inima sau cu intelectul limitat al ființei voastre umane. Deoarece 

Munca mea din Era a Doua vi s-a părut măreață, veți recunoaște și voi venirea mea în acest moment ca pe 

o dovadă a iubirii infinite a Tatălui vostru. 

60 Cu cât vă perfecționați mai mult, cu atât mai aproape veți vedea obiectivul. Nu știi dacă mai ai 

doar un pas până la mântuire sau dacă mai ai un drum lung de parcurs. Vă spun doar să vă lăsați călăuziți 

de bunăvoie și cu ascultare de acest cuvânt, care este vocea Spiritului meu divin. Feriți-vă să nu încălcați 

legea, să nu faceți aceeași greșeală în mod repetat. Ascultați această chemare, care este o cerere de 

îndreptare ─ o cerere pe care Tatăl vostru v-o adresează, pentru că nu vreau să vă văd trăind în zadar pe 

pământ și apoi plângând din cauza neascultării voastre. 

61 Lucrează neîncetat pentru progresul tău și vei vedea că acele încercări care te fac să suferi astăzi și 

al căror sens nu l-ai înțeles sunt spre binele tău și îți vor umple ființa de pace și bucurie. Sunt încercări 

înțelepte pe care ți le trimit pentru a-ți purifica și întări sufletul în luptă, așa cum am lucrat cu atâtea ființe 

pe care le iubești și le adori astăzi, a căror tărie sufletească și virtute dovedită le recunoști. Ei sunt frații și 

surorile voastre care au trecut prin această lume lăsând o urmă de puritate și sfințenie. Vreau să vă uniți cu 

ei și să îi urmați. Pentru că destinul vostru este același, toți sunteți mari în ochii mei, toți sunteți demni și 

vreau să vă văd locuind în lumea de pace în care ei locuiesc. 

 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 323  
1 Am venit să dau învățătura mea sufletului tău, să-l hrănesc și să-l întăresc cu iubirea mea. 

2 Iubiți copii, voi sunteți micuții mei copii, micuții mei copii care umblă pe pământ îndurând 

amărăciune și suferință. Ferice de cei care părăsesc calea păcatului pentru ca sufletul lor să se apropie de 

Mine. 

3 Tatăl te învață cum să primești și cum să ceri. Căci adevărat vă spun că, dacă vă veți curăța de 

păcat, veți avea iertarea Mea și veți fi întăriți. 

4 Vreau să te curăț de orice pată pentru ca tu să primești milă de la Tatăl tău. Cu toate acestea, nu 

pierdeți niciodată această milă, pentru că ea vine de la Spiritul meu divin și este moștenirea pe care trebuie 

să o purtați cu voi în călătoria voastră. Eu sunt Maestrul și vă dau din nou învățătura mea pentru ca voi să 

o purtați în inima voastră și să o transmiteți așa cum v-am dat-o eu. 

5 Conștiința este ca o oglindă în care sufletul tău se vede pe sine. Eu vă spun: Acum nu mai este 

momentul să vă vedeți având nevoie de această oglindă, pentru că v-am dat lumina Mea, Cuvântul Meu 

înălțat, pentru ca mâine să nu vă lipsească nimic, pentru ca voi să respectați Legea Mea și să continuați să 

fiți un exemplu pentru oameni, așa cum au făcut-o apostolii Mei din Era a Doua. 

6 Nu purtătorul de cuvânt este cel de la care primiți această învățătură, pentru că el este păcătos ca și 

voi. L-am scos din căile lui și l-am pregătit pentru a vă da cuvântul meu prin mijlocirea lui. Semnificația 

acestei învățături este propria mea minte. 

7 Deja în al doilea veac v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții", pentru că cel care își iubește aproapele 

mă iubește pe mine. 

8 Nu vă deosebesc după rasă sau culoare, nici după clasă. Vorbesc tuturor în mod egal, pentru ca voi 

să aveți o singură voință, pentru ca voi să-i primiți pe semenii voștri care vin din diferite națiuni cu 

zâmbetul și cu brațele deschise. Dacă practicați această iubire, mâine nu vor mai fi războaie, moartea nu va 

mai pune stăpânire pe umanitate. Nu Mă învinovățiți pe Mine pentru războaiele voastre, o, omenire. 

9 Nu cădeți în confuzie, nu construiți un nou Turn Babel, pentru ca cei care vă abordează să vă 

găsească pe toți la fel de pregătiți. Necredinciosul trebuie să aibă dovezi pentru a recunoaște minunile 

Tatălui, astfel încât sufletul său să cunoască pe Dumnezeul său datorită Cuvântului meu. 

10 Dovada ar trebui să fie a iubirii, pentru că atunci apa limpede ca cristalul trebuie să izvorască chiar 

și din cea mai dură stâncă. 

11 Ridicați-vă la Mine și vă voi elibera de orice boală, căci Eu sunt cel mai bun medic. Vă voi lăsa tot 

ceea ce omenirea are nevoie din punct de vedere spiritual și, odată ce veți fi recunoscuți, toți doctorii de pe 

pământ Mă vor fi recunoscut în lucrarea Mea spirituală, pentru că aceasta este voința Mea. 

12 Ți-am lăsat rugăciunea ca mijloc de apărare. De aceea vă spun: Veghează și roagă-te pentru ca 

omenirea să obțină mântuirea prin tine, pentru ca tu să-i aduci la timpul potrivit Cuvântul pe care îl 

primești în prezent. 

13 Timpul în care trăiți, care are o semnificație spirituală atât de mare pentru toți oamenii, trece 

neobservat de către omenire. Cu toate acestea, va veni timpul când va fi recunoscut ca fiind unul de mare 

însemnătate ─ nu numai în viața oamenilor care au primit acest mesaj, ci și în istoria tuturor popoarelor de 

pe pământ. 

14 Gândiți-vă la gloria de a asculta cuvântul meu. Cu toate acestea, nu vă culcați pe lauri, pentru că, în 

același timp în care vă bucurați de acest har, fiți conștienți că responsabilitatea voastră față de națiuni, față 

de semenii voștri, este foarte mare, deoarece trebuie să le aduceți mărturia a tot ceea ce ați primit în aceste 

vremuri. 

15 Fericiți cei care păstrează Cuvântul meu în inimile lor, pentru că ei își vor iubi crucea și cu ea pe 

umeri vor bate la ușile semenilor lor și le vor aduce mesajul de lumină, pace și iubire pe care l-am 

încredințat acestui popor în Cuvântul meu. 

16 Fiecare dintre lecțiile mele din acest an 1950 este o pregătire pentru ca atunci când va veni 

momentul să declar terminată proclamarea mea pentru voi, să nu vărsați lacrimi, pentru că eu vă dau totul, 

ca să nu vă lipsească nimic. Nu plângeți atunci pentru absența Cuvântului Meu, oameni buni. V-am spus 

deja că esența Mea va fi păstrată în inimile voastre, iar dacă memoria voastră va fi slabă, îi voi inspira pe 
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unii dintre copiii Mei să reunească în cărți și albume paginile și scrierile pe care le-au creat din cuvântul 

Meu. 

17 Întăriți-vă în meditație și rugăciune. Sunteți oameni și mici, iar "despărțirea" de manifestarea mea 

vă va zgudui întreaga ființă. Cum nu va fi zguduit acest popor în acea zi, când oamenii de pe tot pământul 

Îl vor simți într-un fel sau altul, deși nu au nici măcar o bănuială despre Prezența Mea în Era a Treia? 

18 Odată ce lumina a răsărit în mințile oamenilor, aceștia vor înțelege că toate evenimentele care au 

avut loc în jurul sfârșitului anului 1950 au fost o mărturie a faptului că perioada manifestării mele s-a 

încheiat, la fel cum zorii acestui timp au fost, de asemenea, anunțați de evenimente care au zguduit 

oamenii de pe întregul pământ. 

19 Vă pregătesc și vă avertizez în vederea timpului de confuzie a viziunilor lumii, pentru ca voi să vă 

eliberați de lupta interioară a sufletului și de tortura gândurilor. Pentru că toate viziunile lumii, doctrinele, 

teologiile, filosofiile și credințele umanității vor fi zguduite și astfel vor simboliza o furtună, o adevărată 

furtună a spiritului, pe ale cărei valuri agitate veți naviga după voia mea și veți rămâne deasupra până când 

furtuna și întunericul se vor sfârși. Nu vă dau o rețetă mai bună pentru a trece cu bine prin această 

încercare decât rugăciunea și urmarea cuvântului meu, prin care credința voastră se va simți mereu întărită. 

20 Această bătălie a viziunilor lumii, această ciocnire a credințelor și ideologiilor, această bătălie este 

absolut necesară pentru ca toate infirmitățile și erorile care s-au acumulat la baza fiecărui cult și a fiecărei 

instituții să iasă la suprafață. Numai după această "furtună" va putea începe o curățare morală și spirituală 

a oamenilor, deoarece aceștia vor vedea adevărul ieșind la lumină, îl vor recunoaște, îl vor simți în ei înșiși 

și nu se vor mai putea hrăni cu îngâmfări și prefăcătorii. 

21 Așa cum fiecare om se folosește în mod voluntar și în întregime pentru sine de efectul vital al 

soarelui asupra corpului său, deoarece recunoaște că pe lumina, căldura și influența acestuia se bazează 

viața materială, tot așa se vor folosi de lumina adevărului tot ceea ce au nevoie pentru păstrarea, întărirea 

și iluminarea sufletelor lor. 

22 Atunci va deveni efectivă o putere pe care omul nu a simțit-o niciodată până atunci, pentru că viața 

lui se va adapta din ce în ce mai mult la adevăratele principii de viață, la normele stabilite de Legea mea. 

23 Sarcina voastră, oameni buni, este să transmiteți mesajul meu de spiritualizare, pe care vi l-am 

adus, în întreaga lume. Dar vreau să înțelegeți că modalitatea de a răspândi această lumină are două 

aspecte: unul, total spiritual, prin intermediul gândului, al rugăciunii, prin care creați o atmosferă de 

spiritualizare, și celălalt, spiritual și în același timp uman, prin intermediul cuvântului, al prezenței fizice, 

al explicării cuvântului meu celor slabi. Amintiți-vă de exemplul lui Iisus. 

24 Dacă ai avea o mare credință și o mai mare cunoaștere a puterii rugăciunii ─ câte fapte de 

milostenie ai face prin intermediul facultății tale de gândire. Dar nu i-ai dat toată puterea pe care o are și, 

de aceea, de multe ori nu-ți dai seama de ceea ce te îndepărtezi într-un moment de rugăciune cu adevărat 

simțită și adevărată. 

25 Nu vă dați seama că ceva superior împiedică cel mai inuman dintre războaiele voastre să 

izbucnească pe lumea voastră? Nu vă dați seama că acest miracol este influențat de rugăciunile a milioane 

de bărbați, femei și copii care, cu spiritul lor, luptă împotriva forțelor întunecate și se opun războiului? 

Continuați să vă rugați, continuați să vegheați, dar puneți în această activitate toată credința de care sunteți 

capabili. 

26 Rugați-vă, oameni buni, și întindeți peste război, durere și mizerie mantia de pace a gândurilor 

voastre, cu care veți forma un scut sub a cărui protecție semenii voștri vor găsi luminare și refugiu. 

27 Deoarece lumea este în prezent atât de oarbă încât nu poate recunoaște lumina adevărului și nici nu 

poate auzi chemarea mea în adâncul ființei sale, vă veți ruga și veți câștiga teren spiritual. Pentru că în 

prezent nu veți fi auziți, deoarece toate națiunile sunt ocupate să se pregătească, să distrugă și să se apere. 

28 Oamenii vor trebui să devină și mai orbi atunci când disperarea, ura, teroarea și durerea își vor 

atinge limitele. 

29 Nici nu ar fi ora potrivită pentru a transmite mesajul meu, căci ați fi ca niște chemați în mijlocul 

deșertului; nimeni nu v-ar asculta. 

30 Nu uitați că inima omului este ca un teren agricol care trebuie cultivat: Mai întâi trebuie curățat, 

îndepărtând bolovanii de pe el și smulgând buruienile care îl acoperă. Apoi trebuie să devină fertilă prin 
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ploaie pentru ca sămânța să poată germina în ea și, în cele din urmă, trebuie să vină timpul să semene 

înainte ca solul să nu mai vrea să aștepte și să treacă perioada favorabilă de timp. 

31 La fel, în această umanitate are loc o lucrare de purificare, în care omul, fără să fie conștient, și-a 

dat lui însuși paharul suferinței care îi va reda puritatea. 

32 Toată durerea pe care și-o provoacă lui însuși va servi la înmuierea inimii sale, pentru ca în cele 

din urmă să poată arunca din adâncul ființei sale tot răul care a germinat în el. Atunci, când nu va mai 

putea suferi și nu va mai putea suporta nici un chin, va simți venind în inima sa lumina conștiinței, 

bunăstarea pocăinței, sângele unei vieți noi pentru sufletul său. 

33 Der Mensch wird, sobald er zubereitet, rein und durch den Schmerz geläutert und später durch den 

Tau der Reue und der Selbstbesinnung fruchtbar geworden ist, den Punkt erreicht haben, den göttlichen 

Samen der Vergeistigung zu empfangen, weil sein Inneres ─ nun durch die Reue und den Vorsatz zur 

Besserung und zur Erneuerung veredelt ─ begierig sein wird, in seinem Schoße das Saatkorn der Liebe, 

des Friedens und der Weisheit zu empfangen. 

34 Ce s-ar întâmpla cu această umanitate dacă, în momentul în care ar aștepta cu nerăbdare venirea 

mesajului meu, acest popor de aici nu s-ar fi pregătit pentru a apărea în fața semenilor lor ca mesageri sau 

"lucrători" ai Cuvântului meu? 

35 Cât de mare este responsabilitatea voastră, ucenicilor ─ atât de mare încât va trebui să-mi dați 

socoteală pentru fiecare minut pe care vi l-am încredințat pentru a vă îndeplini misiunea. 

36 V-am spus să vă rugați mai întâi, adică să începeți prin a dobândi o cunoaștere reală a misiunii pe 

care o veți îndeplini ─ să vă acordați inima prin exercițiul milosteniei ─ să vă înmuiați puțin câte puțin 

ființa, străduindu-vă să combateți egoismul, care este rodul materialismului. Atunci, spiritualizarea va 

pătrunde în voi din ce în ce mai mult. 

37 Nu mai fiți copii mici, astfel încât, atunci când vă spun să vă rugați, să înțelegeți că vă cer fapte 

bune, deoarece sunt cuvintele sau gândurile voastre ─ sau nu ─ care vorbesc cu adevărat cu Duhul Meu. 

Dacă un gând, oricât de frumos ar fi, nu este simțit, este lipsit de conținut. Dacă un cuvânt sau o 

propoziție, oricât de frumos ar fi exprimată, nu devine o lucrare, nu va avea viață, iar voi știți deja că ceea 

ce nu are viață este ca și inexistent, motiv pentru care nu poate fi primit de Mine. 

38 Știți acum: când vă spun să vă rugați, nu trebuie să vă limitați doar la a vă aduna gândurile în 

devoțiune interioară, ci să părăsiți din nou acest sanctuar și să lăsați în fiecare dintre semenii voștri un 

jurământ de iubire pentru adevărata fraternitate, ca cea mai sigură dovadă că trăiți veghind și rugându-vă 

pentru aproapele vostru. 

39 Astfel, încetul cu încetul, deficiențele voastre vor dispărea, veți lupta împotriva dezbinării voastre 

și veți obține acea pregătire de care vă vorbesc atât de des în învățăturile mele. 

40 Dacă acest popor, în momentul în care oamenii tânjesc în inimile lor după noul meu mesaj, nu s-a 

pregătit prin acțiuni practice și nu s-a purificat într-o luptă a iubirii împotriva urii, a milei împotriva 

egoismului, a păcii împotriva discordiei, a bolii și a suferinței, atunci să nu se aștepte să ajungă în adâncul 

inimilor doar prin cuvânt și să le convingă de adevărul meu. 

41 De aceea, în același timp în care vă dau cuvântul Meu, vă spun să-l puneți în practică, pentru că 

numai așa veți putea înțelege esența învățăturilor Mele, sensul lor și infinita lor bunătate. 

42 Din 1866 până în 1950 au trecut 84 de ani, o întreagă epocă de revelații spirituale, în care Lumina 

Divină a strălucit neîncetat asupra fiecărui suflet și asupra întregii "făpturi" ─ în care Lumea Spirituală s-a 

revelat acestui popor într-un fel, iar întregii omeniri în multe feluri. 

43 Acum se apropie momentul de a-mi iau rămas bun de la voi prin mijloacele alese de Mine pentru 

proclamarea Mea în acest moment. Dar voi rămâne în așteptarea pregătirii și spiritualizării voastre pentru a 

relua proclamarea mea către umanitate, chiar dacă nu voi mai folosi creierele pentru a transmite mesajele 

mele, ci voi folosi proclamarea directă de la Spiritul meu către al vostru. 

44 Când am spus prin gura unui profet din antichitate că vor veni vremuri în care Duhul Meu se va 

revărsa asupra fiecărui suflet și asupra întregii făpturi și că oamenii vor avea viziuni și vise profetice, mă 

refeream exact la timpul care se apropie, când darurile pe care le posedă fiecare suflet se vor manifesta și 

când va căuta adevărul divin și va fi martor la împlinirea a tot ceea ce v-a fost profețit. 

45 Nu vă temeți de ziua în care vă voi vorbi pentru ultima oară și nici de timpul de reculegere când nu 

veți mai auzi cuvintele mele pe buze omenești. Pentru că, cu adevărat, vă spun: voi fi prezent, vă voi 
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asculta și nu vă voi abandona nici o clipă, vă voi încuraja credința prin iubirea mea, îmi voi face simțită 

prezența în diferite forme, voi umple adunările voastre cu esență spirituală și inspirații divine, dăruindu-vă 

gânduri, lucrări și cuvinte, vă voi călăuzi pașii și vă voi feri de căderi și poticneli. 

46 Nu vă temeți de timpul nou, nu vă îndoiți de prezența mea în duh, căci vă voi lăsa să auziți vocea 

mea, vă voi înlătura îndoiala și vă voi spune: "O, oameni cu puțină credință, trebuie să vedeți și să atingeți 

pentru a crede". 

47 Dacă vreți cu adevărat să vă spiritualizați, să vă numiți pe bună dreptate discipoli ai Mei în această 

a treia eră, gândiți-vă profund la aceste momente solemne, la aceste învățături, care sunt printre ultimele pe 

care le veți primi. 

48 Vreau ca voi, ca buni discipoli, să îl luați pe Maestrul vostru ca exemplu în veridicitatea sa, astfel 

încât, de-a lungul peregrinărilor voastre, să vă îndepliniți misiunea fără să vă abateți vreodată de la direcția 

trasată de lege și de conștiință. 

49 De când v-am anunțat venirea Mea cu multe secole în urmă, Mi-am îndeplinit promisiunea. De 

când am promis ─ după ce am intrat în contact cu voi prin purtătorii Mei de cuvânt ─ un timp de 

acomodare în care voi vorbi neîncetat despre împărăția spirituală, am făcut-o. Dar, din moment ce v-am 

dezvăluit data la care voi încheia acest mesaj, o voi respecta și trebuie să o respect. Pentru că în Voința 

Mea nu poate exista nicio schimbare, nici planurile Mele divine nu pot suferi o schimbare, și nici nu există 

vreo altă putere sau voință care să schimbe destinul vieții și al oamenilor. 

50 Totul a fost prevăzut de Mine din veșnicie, nimic nu a scăpat înțelepciunii Mele. Fiecare timp a 

fost stabilit de la început și fiecare destin a fost predestinat. Chiar dacă oamenii nu și-au pus niciodată 

voința lor în armonie cu a mea, totuși voința mea a fost împlinită. 

51 Întotdeauna v-am dat timp pentru a vă pregăti și v-am oferit mijloace pentru a vă salva. Înainte de 

a vă trimite judecata Mea pentru a vă cere socoteală la sfârșitul unui veac sau al unei perioade de timp, Mi-

am manifestat dragostea pentru voi, avertizându-vă, trezindu-vă și îndemnându-vă la pocăință, la 

îndreptare și la bunătate. Dar când a venit ceasul judecății, nu m-am oprit să vă întreb dacă v-ați pocăit 

deja, dacă v-ați pregătit deja sau dacă încă persistați în răutate și neascultare. Judecata Mea a venit la ora 

stabilită, și cel care a știut să-și construiască arca la timp a fost salvat. Dar cel care a batjocorit când i s-a 

anunțat ceasul judecății și care nu a făcut nimic pentru mântuirea sa, trebuia să piară. 

52 Reflectați asupra a ceea ce vă spun, ca să știți că voința voastră nu o poate schimba niciodată pe a 

Mea, chiar dacă uneori vi se pare așa ─ că atunci când va veni ceasul judecății, vă voi căuta și vă voi vizita 

pentru a da fiecăruia după meritele sale. Pentru că, chiar înainte de asta, v-am vorbit plin de iubire și de 

lumină pentru ca voi să construiți la timp arca salvatoare ─ cea care vă putea salva de la pieirea în 

inundațiile purificării mondiale din zilele celei mai mari judecăți. 

53 Dacă acest eveniment nu s-a concretizat încă la noii veniți și la cei rătăciți, responsabilitatea pentru 

aceasta revine bătrânilor, celor "primii", ucenicilor, pentru ca ei să-i învețe pe frații și surorile lor mai mici 

cum să asculte de voința Tatălui și cum să împlinească Legea Sa. Dar eu vă spun: Dacă ei nu dau un 

exemplu de ascultare și nici mărturia adevărului Meu, le voi da cu siguranță o altă dovadă a dreptății Mele 

și a modului în care voința Mea este împlinită mai presus de toate. 

54 Te întrebi în adâncul inimii tale de ce îți reproșez atât de aspru sufletul. Dar eu vă spun: Dacă, 

atunci când te-am creat, ți-aș fi refuzat unul dintre atributele mele, ai fi avut motive să te plângi sau să te 

miri de reproșurile mele. Dar, întrucât știu că am pus în ființa ta câte ceva din fiecare dintre facultățile, 

virtuțile și atributele Mele, că ți-am dat revelații despre Legea Mea, despre destinul tău și despre viață, și 

că ți-am acordat timpul necesar pentru înțelegerea, dezvoltarea și desfășurarea ta, trebuie să consideri că 

este drept că am coborât la tine pentru a-ți judeca faptele și modul în care ai folosit darurile Mele. 

55 Vă spun din nou că, dacă v-aș fi refuzat vreun singur atribut al Meu, nu aș fi fost îndreptățit să vă 

reproșez greșelile pe care le comiteți în viața voastră. 

56 Astfel veți putea înțelege că nu există și nici nu a existat vreodată o ființă umană în care să nu fi 

existat un suflet care să o fi animat și nici nu a existat vreodată un suflet uman fără spirit. 

57 Ce glorie mai mare există pentru om decât aceea de a ști că o ființă de lumină îl animă, un locuitor 

al Împărăției spirituale, un emisar sau un mesager al unei lumi superioare? Și pe de altă parte ─ ce fericire 

mai mare există pentru suflet decât să știe că alături de el se află veșnic farul radiant al Spiritului, care este 

lumina Divinității ce-i luminează calea? 
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Însă, de vreme ce ați pierdut timpul, ocupați doar cu lucrurile pământești și v-ați îndepărtat pe zi ce 

trece tot mai mult de gândurile legate de viața spirituală ─ de vreme ce chiar și comunitățile voastre 

religioase suferă de o lipsă de spiritualizare ─ aveți o umanitate obosită, bolnavă și melancolică, care, 

atunci când aude vocea Tatălui său, care se pregătește să o judece și să îi ceară socoteală, este lovită de 

cererea de responsabilitate și se întreabă pe sine: De ce atâta severitate față de acest popor slab, mic, 

bolnav și ignorant? 

Dar nu este conștient că nu are dreptate atunci când răspunde astfel la vocea Stăpânului său. Pentru că 

nu este nici slab, deoarece poartă în sine puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, nici mic, deoarece în 

formația sufletului și a trupului său se află înțelepciunea și perfecțiunea cu care l-am creat, nici ignorant, 

deoarece prin intermediul spiritului este perfect conștient de ceea ce face, de ceea ce ar trebui să facă și de 

ceea ce ar trebui să se abțină de la a face. 

Dacă, totuși, se simte bolnav, este pentru că lipsa sa de armonie, atât cu spiritualul, cât și cu pământul, 

l-a îndepărtat de sursele originare de viață, cum ar fi comuniunea spirituală cu Mine și contactul cu mama 

sa, Natura. 

58 Vă îndemn să vă gândiți adânc la Cuvântul Meu și trebuie să vă spun: Dacă cineva ─ după ce M-a 

ascultat ─ continuă să considere nedrepte reproșurile și judecățile Mele, aceasta se va întâmpla doar pentru 

că nu a putut înțelege sensul Cuvântului Meu, iar Eu va trebui atunci să îi iert împietrirea inimii și a minții. 

59 Ați fost testați de mult timp, oameni iubiți, pentru că este necesar să vă purificați pentru a deveni 

demni de a fi poporul meu. 

Cuvânt către semenii voștri ─ astăzi, când națiunile au atâta nevoie de un mesaj de pace. 

60 Nu-i voi trimite ca mesageri pe cei care sunt morți pentru viața harului, căci nu vor avea nimic de 

dat. Nu voi încredința această misiune celor care nu și-au purificat inimile de egoism. 

61 Mesagerul Cuvântului Meu trebuie să fie un discipol al Meu, a cărui simplă prezență face ca pacea 

Mea să fie simțită în inimi. El trebuie să aibă capacitatea de a-și mângâia semenii chiar și în cele mai 

dificile momente ale vieții, iar cuvintele sale trebuie să emane întotdeauna o lumină care să risipească 

orice întuneric al sufletului sau al intelectului. 

62 I-am găsit pe acești oameni "morți" și i-am readus la viață cu lumina Cuvântului Meu. De ce nu ar 

putea discipolii mei să facă același lucru cu semenii lor, de vreme ce eu i-am învățat? 

63 Când vorbesc despre "morți", mă refer la cei care au murit în ceea ce privește credința, binele, 

adevărul, și pot să vă spun că în fiecare dintre voi a existat un "mort" atunci când ați venit la manifestarea 

mea. 

64 Când cuvântul meu a atins piatra de mormânt a inimii tale, a făcut să tremure sufletul care fusese 

îngropat de mult timp sub materialismul vieții tale. 

65 Senzații necunoscute, sentimente îngropate de iubire și delicii ale sufletului te-au făcut să trăiești 

cuvântul meu. Ați venit cu nerăbdare la Raza Divină proclamată de Purtătorul de Voce pentru a vă bucura 

de acea esență pe care ați simțit-o coborând în inima voastră din Infinit. 

66 Acestea au fost momente de adevărată pace pentru voi, când, transportați într-o lume plină de 

lumină și perfecțiune, ați uitat de destinele voastre pământești. 

67 Atunci inima ta a fost copleșită de sentimente de recunoștință, pentru că tocmai când nu te așteptai 

la nimic altceva decât durere din partea vieții, vălul misterului s-a rupt și o rază de lumină divină a căzut 

asupra sufletului tău ca un mesaj de dragoste, adevăr și mângâiere. 

68 În viața ta întunecată, dureroasă și monotonă, miracolul neașteptat al întoarcerii mele s-a petrecut 

printr-o proclamație spirituală și, în același timp, inteligibilă. 

69 Din acea zi, o nouă viață a apărut în fața ochilor tăi. Umbrele îndoielii și ale incertitudinii au 

dispărut și lumina s-a aprins în inima ta. 

70 Acesta este noul zorișor despre care vorbesc atât de des în Cuvântul Meu, aceasta este noua zi în 

care v-ați trezit. 

71 Acum aveți speranță, vă simțiți în siguranță și știți ce trebuie să faceți pentru a trăi pe această cale. 

72 Intenții nobile, intenții bune, intenții frumoase s-au născut în inima ta. 

73 Calea se întinde în fața ochilor tăi plină de lumină și te invită să o parcurgi fără încetare, pentru a-ți 

arăta frumusețile ei și pentru a-ți dezvălui la fiecare pas noi învățături. 



U 323 

90 

74 Cine dintre voi nu își dorește această minunată trezire pentru întreaga omenire? Cine dintre voi 

vrea această comoară doar pentru el însuși? Nimeni. Văd în fiecare inimă dorința unei învieri la nivel 

mondial, dorința de pace și de lumină pentru toți oamenii. Cu adevărat, vă spun, această dorință, care 

crește zilnic în inima voastră, va fi forța care vă va conduce mâine să luptați pentru realizarea idealului pe 

care Cuvântul meu l-a făcut să germineze în sufletul vostru. 

75 Voi oferi poporului meu mijloacele de a duce mesajul meu la toate națiunile. Voi avea grijă ca ea 

să găsească oameni de bunăvoință de-a lungul drumului, care o vor ajuta să ducă proclamațiile mele până 

la marginile pământului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 324  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Am coborât la inima ta, pe care am găsit-o gata să Mă primească. Cine dintre voi M-a căutat și nu 

M-a găsit? 

2 Voi rătăciți într-un deșert în acest moment, dar aveți Prezența mea în această voce care vă 

încurajează neîncetat în nenumăratele încercări ale căii. Ați fost hrăniți cu pâinea Spiritului, în timp ce 

multe mulțimi locuiesc în deșerturi unde nu au găsit nici apă, nici hrană, nici călăuză. 

3 Mă cobor la toți, fără să favorizez nicio rasă. Spiritul meu coboară la toți oamenii, dar numai cei 

care sunt pregătiți mă primesc și se împrospătează în prezența mea. 

4 Îi binecuvântez pe "poporul lui Israel" care și-a deschis ușile inimii pentru a-mi oferi adăpost ─ pe 

cei care și-au deschis ochii spre lumină și au descoperit în această lucrare tot adevărul și gloria pe care le 

conține. Căci ei vor fi mântuiți, și prin ei vor fi mântuiți și generațiile viitoare. 

Voi, poporul ales, care M-ați ascultat în toate timpurile, veniți astăzi încă o dată, plecați-vă în fața Mea 

și spuneți-Mi: "Tată, îndreaptă pașii noștri, înflăcărează și mai mult credința noastră, nu ne lăsa să cădem 

în ispită". 

Îmi spui în rugăciunea ta că ai necazuri mari, că ai golit un pahar de suferință, că picioarele tale s-au 

lovit de spinii de pe cale. Dar Maestrul vă răspunde: "Fiți răbdători în încercări, beți paharul suferinței cu 

predare și așteptați ziua de mâine, în timp ce sunteți angajați în învățătura mea. 

5 Ați fost avertizați, ați știut ce vor aduce aceste vremuri, pentru că v-am anunțat. Nu ești orb, mergi 

pe calea plină de lumină. Alții sunt cei care se poticnesc, cad și varsă lacrimi: ignoranții sunt cei care nu 

știu încotro se îndreaptă, care trăiesc o viață stearpă și inutilă. 

Dar voi, oameni buni, care știți că posedați toate darurile spiritului, că aveți prezența Mea în cuvântul 

Meu și că M-ați primit zi de zi în învățăturile Mele, sunteți cel puternic care Îmi arată spiritul său de 

luptător ─ un spirit care a învins adversitatea, care a trecut peste marile obstacole și a spart marile bariere 

în dorința pentru Mine, pentru perfecțiune. Căci tu trebuie să fii primul, cel mai puternic dintre oameni, 

care vorbește cu sinceritate și dă mărturie despre ceea ce a trăit. 

6 Când se va apropia acel mare test final, veți vorbi cu semenii voștri. Cuvintele voastre trebuie să 

rupă tăcerea în care va cădea omenirea, tulburată pentru o scurtă perioadă de timp de această mare vizită. 

Va fi vocea lui "Israel" care se va ridica, va vorbi lumii și îi va anunța ceea ce i-am promis: Pace 

oamenilor de bunăvoință, mântuire oamenilor de credință, autoritate și putere fiecăruia care se ridică la un 

ideal curat. 

Ca să vă încurajez, vă voi pune cuvintele mele pe buze, inspirațiile mele în inima voastră, pentru ca voi 

să puteți conduce în siguranță această umanitate. 

Ați fost pregătiți pe larg. În fiecare dintre învățăturile Mele am deschis în fața ochilor voștri o cale 

infinită, plină de idealuri și de spiritualizare. 

7 Mințile voastre, și mai ales sufletele voastre, au fost împrospătate în timp ce v-ați bucurat de 

plăcerile acestui Cuvânt și l-ați păstrat în inimile voastre pentru a-l studia mai târziu. Se apropie deja 

timpul de mare studiu pentru "poporul lui Israel", când va trebui să reflectați asupra cuvintelor pe care vi 

le-am spus, asupra învățăturilor pe care vi le-am dat ca un testament pentru voi și pentru întreaga omenire. 

8 Fiți pregătiți, oameni buni, pentru că din toate inimile vor izvorî multe idei care vă vor pune la 

îndoială gândurile și nu veți găsi nicio înrudire spirituală între oameni. Este momentul bătăliei anunțate. În 

timp ce unii vor porni să apere adevărul Meu și să răspândească învățătura Mea, alții vor dori să o 

distrugă, vor dori să dărâme piatră după piatră această lucrare pe care am construit-o în inima poporului lui 

Israel. 

9 Se vor ridica cu fanatism și ignoranță, pentru că fiecare va fi înțeles după capacitatea sa de 

înțelegere. Dar eu, Lumina, voi coborî la voi pentru a vă ghida. Eu, Neprihănitul, voi face să strălucească 

Adevărul în inimile celor care M-au ascultat cu sufletele pregătite. 

10 Poporul lui Israel: În această mare bătălie veți purta doar armele iubirii, ale păcii și ale dreptății. Ce 

s-ar întâmpla cu tine dacă ai lua sabia cu două tăișuri care rănește și ucide? Mai presus de toate, lăsați 

lumina mea să strălucească și aduceți cuvântul meu în inimi. Trebuie să vă înarmați cu răbdare, prudență și 

iubire și să vă amintiți aceste învățături pe care vi le-am dat în mijlocul acestei păci. Deși am văzut 
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comunitățile zbătându-se în mari furtuni, în mare confuzie, Cuvântul meu a fost ca un far în această mare 

agitată de viziuni ale lumii, de idei, de interpretări diferite. 

Fiecare dintre voi ar trebui să fie un vestitor al adevărului, toți ar trebui să Mă luați ca exemplu, toți ar 

trebui să vă amintiți de dragostea cu care i-am instruit pe fiecare dintre discipolii Mei ─ de răbdarea cu 

care am pregătit pe fiecare dintre elevii Mei primari ─ de iertarea pe care am acordat-o tuturor atunci când 

au făcut greșeli și au cedat ispitei. 

11 Așadar, tu, Israel, care vrei să rămâi ucenic al meu, care vei da mărturie despre acest Maestru, 

trebuie să mă iei ca exemplu. Atunci va fi momentul testării, al șansei tale, atunci te vei cunoaște și pe tine 

însuți, atunci vei cunoaște măreția sufletului tău. Dar dacă nu sunteți pregătiți, vă veți plânge slăbiciunea. 

Eu, ca Maestru, v-am învățat, v-am dat o instrucție infinită, iar când acest an 1950 se va încheia ─ un 

an de grație, ultimul în care voi vorbi sub această formă ─ veți fi pregătiți, iar tot ceea ce nu ar fi trebuit să 

auziți prin intermediul purtătorului de voce veți primi prin intuiție în sufletul vostru. 

12 În acest fel veți înțelege marile învățături. Calea pe care am trasat-o pentru voi este infinită. Nu 

veți putea spune niciodată că ați ajuns la sfârșit, că nu mai aveți nimic de învățat sau de studiat, că ați 

înțeles totul. Nu, oameni buni, un timp scurt nu vă va fi suficient pentru a înțelege învățătura mea, va 

trebui să studiați pe tot parcursul acestei călătorii pe pământ, iar mai apoi, în lumea de dincolo, sufletul 

vostru se va îndrepta spre regiunile spirituale, în dorința de a cunoaște esența și înțelepciunea Spiritului 

meu, și veți descoperi alte orizonturi, idealurile voastre vor crește și atunci veți înțelege că Tatăl vostru 

este infinit în lumina și în dragostea sa pentru copiii săi. 

13 Astăzi nu mai sunteți copii discipoli, nu mai sunteți copii mici în această Lucrare, ați rătăcit mult în 

îndeplinirea misiunii voastre. Eu v-am vorbit și v-am spus că "poporul lui Israel" a locuit pe pământ pentru 

a Mă primi. Prin urmare, sunt multe epoci în care sufletul tău m-a auzit. 

14 Ați trecut deja prin mai multe etape ale vieții, ați evoluat. Aveți experiența și roadele pe care le-ați 

cules în trecut. Ați trecut deja prin mari încercări, de aceea sufletul vostru nu se va lăsa înșelat de lumini 

false. Cunoașteți "gustul" Cuvântului meu, v-ați deschis ochii și cunoașteți cea mai pură lumină spirituală. 

Ați citit în marea carte a înțelepciunii mele și nu veți putea fi confundați de științele imperfecte. 

15 Am adus la cunoștința voastră adevărata lumină și adevărata știință care este în Mine. V-am făcut 

mari după suflet, pentru că vreau ca voi să Mă căutați mai mult cu el decât cu intelectul, ca să fiți 

duhovnicești în adevăr. Căci deja se apropie vremea marilor oportunități pentru poporul lui Israel. Dacă 

astăzi v-ați simțit ca niște prizonieri, cu un câmp de acțiune limitat pentru a aplica învățătura Mea, acum se 

apropie momentul în care voi deschide căile pentru fiecare dintre voi, și acolo veți aplica învățătura Mea, 

iar în exercitarea ei veți descoperi măreția fiecăruia dintre cuvintele Mele. 

16 Numai în acest fel Mă veți putea înțelege, doar în acest fel veți interpreta corect Cuvântul Meu și 

nu veți forma în mintea voastră teorii și idei care să vă încurce și să nu vă conducă la înțelegerea 

învățăturii Mele. 

Trebuie să practicați iubirea, pacea și mila pentru a deveni una cu Tatăl vostru, apoi vă puteți cunoaște 

pe voi înșivă așa cum v-am pregătit ─ plini de daruri și de haruri. V-am spus că v-am creat după chipul și 

asemănarea Mea, că fiecare dintre voi poate să facă fapte mărețe care să mărturisească despre Mine, care 

să vă facă asemănători cu Mine, iar în virtutea abilității voastre le puteți realiza. 

17 Sunteți deja pregătiți? V-ați pregătit deja să Mă luați ca exemplu? Vă spun cu adevărat, nu vă 

lipsește nimic pentru asta, ați ajuns deja la maturitatea sufletului și din acest moment puteți deveni activi și 

să-mi oferiți primele roade ale împlinirii misiunii voastre, în timp ce o mare parte a umanității continuă să 

doarmă în așteptarea impulsului sau a zguduielii care o va trezi. 

18 Tu veghează și roagă-te, păstrează-ți credința aprinsă. Vă rugați pentru toți cei care se simt 

dezmoșteniți și care s-au abătut de la calea spirituală, iar această rugăciune îi înconjoară pe oameni și îi 

salvează, îi răscumpără. Va veni vremea când acele inimi în care ați semănat iubire și pe care încă nu le 

cunoașteți, pentru că v-ați rugat atât pentru cei pe care îi cunoașteți, cât și pentru cei pe care nu îi 

cunoașteți, vor veni pe calea voastră, sau veți veni la ei pe calea voastră și îi veți descoperi, și atunci veți 

deveni una cu ceilalți, atunci sufletul vostru va recunoaște sămânța pe care a semănat-o. 

19 Provinciile vă așteaptă, v-am vorbit mult despre asta, dar voi ați văzut-o ca pe ceva îndepărtat, 

pentru că nu ați văzut că se întâmplă imediat. Dar va veni momentul în care vă veți împrăștia, și atunci veți 

lua această sămânță cu voi ca sămânță abundentă pentru a o împrăștia pe câmpurile umanității. Acolo veți 
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realiza progresul vostru, acolo veți începe să vă promovați idealul, acolo veți deveni mari prin actele 

voastre de iubire și sacrificiu pentru umanitate. 

20 Este necesar să treceți prin aceste încercări pentru a putea înțelege învățătura mea. Fiecare dintre 

voi trebuie să devină un apostol, iar eu vă voi ilumina și vă voi binecuvânta de dincolo. 

21 Aveți aceleași daruri pe care le aveau și ei în acel moment. Da, popor al lui Israel, căci voi ați fost 

discipolii Mei în acea vreme, ca și cei Doisprezece și toți cei care M-au ascultat în cea de-a doua eră. În 

voi am pus sămânța Mea, înțelepciunea Mea a învăluit sufletele voastre. Dar dacă pentru o perioadă scurtă 

de timp nu te-ai simțit umplut de ea, este pentru că nu ai reflectat și nu ai studiat încă. 

22 Vă acord acum un timp de pace, un timp de distanțare de viața voastră pământească, pentru ca voi 

să puteți studia și apoi să vă începeți misiunea pregătiți. Când va veni acest moment, nu-l lăsați să treacă 

neobservat, nu dedicați acest timp pe care vi-l acord acum vieții lumești. Îți voi da ceea ce ai nevoie pentru 

traiul tău și tot ceea ce ai nevoie pentru sufletul tău. 

23 Am venit de dragul sufletului omului, pentru a-l salva din întunericul în care a trăit. Trupul este 

secundar, viața pământească, deși importantă pentru om, este de asemenea secundară. O pâine este 

suficientă pentru a te hrăni, o pătură pentru a-ți acoperi trupul și a-l proteja de rigorile vremii, chiar și o 

simplă haină, și asta este suficient. Dar sufletul care mai are un drum lung de parcurs, care trebuie să 

ajungă la Mine cu mari merite pentru a obține marile promisiuni, nu a avut încă ocazia de a se întâlni cu 

tine, este încă înlănțuit, cere în mod constant mântuire și eliberare. Ea se ridică în miezul ființei tale și îți 

zguduie inima tare. Dar ea este cea care trebuie să conducă "carnea" și nu aceasta care trebuie să conducă 

sufletul. 

24 Învelișul fizic nu este decât o haină, un instrument pe care vi l-am dat pe pământ, pentru ca voi să 

puteți trăi pe el o perioadă de timp. Îi voi cere sufletului să dea socoteală de corpul său în momentul în 

care veți scoate această haină. 

Dar materialismul în care trăiți este o temniță în care v-ați reprimat sufletul. Acum îi voi deschide ușile, 

vă voi da libertate pentru ca voi să puteți trăi foarte aproape de Mine și să iubiți această umanitate cu toate 

puterile ființei voastre. 

25 Vreau ca poporul lui Israel să fie ca o mamă tandră care primește această umanitate fără apărare, ca 

pântecul vostru să fie cald, ca ochii voștri să fie plini de dragoste și compasiune pentru această umanitate. 

Ți le încredințez ție pentru ca tu să le consideri ca pe o soră mai mică, sau ─ dacă dorești ─ ca pe o fiică. 

Vă voi lăsa ca reprezentanți ai Mei și, așa cum Eu iubesc, binecuvântez și îmbrățișez umanitatea, așa 

veți face și voi. Au foame de iubire, de exemple și de lumină. Voi spune omenirii: "Căutați "poporul lui 

Israel", în el veți găsi înlocuirea Mea și miracolele Mele, peste el voi turna învățătura și binefacerile Mele! 

26 Cât de mare este sarcina voastră, iubiți oameni, încă nu ați înțeles-o! Dar nu vă faceți griji. Dacă 

credeți în Mine, veți putea să vă ridicați până la împlinirea ei și va trebui să ocupați acel loc onorabil față 

de umanitate. 

Pregătiți-vă acum, când încă mai aveți timp să reflectați și să meditați ─ acum când încă nu stați să 

predicați în fața marilor mulțimi și încă mai puteți corecta voi înșivă erorile. Penetrează-ți interiorul pentru 

a recunoaște ce conține de bun și de rău și pentru a promova virtuțile pe care le poți descoperi, pe care le-

am imprimat în sufletul tău încă de la început, de când ai fost creat. Dar ceea ce ar trebui să descoperi din 

rău ─ toate imperfecțiunile care ar trebui să fie prezente în tine, ar trebui să le transformi în perfecțiuni. 

27 Pământul este o vale de ispășire și de încercare pentru spirit. Dar trebuie să triumfe prin forța și 

puterea pe care i-am dat-o, pentru că este o parte din Mine, este propria Mea esență, propria Mea viață. 

Sunteți creaturile Mele, ca Mine. Prin urmare, ce obstacole veți întâlni pe calea voastră pe care nu le-ați 

putut depăși pe calea spiritualizării și a dezvoltării ascendente? 

28 Oameni: Este suficient să vă rugați zilnic și să vă antrenați în studiul învățăturilor Mele pentru a vă 

deschide o cale prin propriul vostru efort, pentru a trece toate testele, pentru a aștepta cu răbdare atunci 

când trebuie să așteptați și pentru a primi totul așa cum este voința Mea. Nu v-am promis un drum înflorit, 

nu v-am spus că veți fi fericiți și că vă veți bucura de o fericire perfectă pe acest pământ. V-am învățat că 

veți fi supuși la încercări și veți parcurge o cale de ispășire, reparând greșelile din trecut, așa cum trebuie 

să dobândiți merite pentru a vă înălța. 

29 Iată ce v-am spus, oameni buni. De aceea, fiți devotați în necazuri, îndurăți-vă viața cu bucurie. 

Sperați că ceea ce nu ați primit la căderea nopții, veți primi în zori. Căci oricine se încrede în Mine 
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primește ─ oricine se roagă este puternic. De aceea, acest Maestru vă îndrumă mereu pe voi, discipolii, 

spre rugăciune, spre studiul învățăturilor spirituale, spre studiul vieții umane, pentru ca voi să fiți înțelepți 

și drepți în orice moment, pentru ca voi să fiți drepți în toate deciziile voastre, pentru ca voi să dați 

mărturie că sunteți apostolii Mei și să vă simțiți plini de pace datorită dreptății pe care ați adus-o în 

acțiunile voastre. 

30 Iată cum vă pregătesc, popor al lui Israel, iată cum v-am unit în această comunitate. Pe aceia dintre 

voi care au venit în ultimele ore ale Cuvântului Meu, i-am învățat și i-am înălțat pentru a vă uni pe toți 

într-un singur gând, în același studiu, astfel încât voi, noii veniți, să ajungeți la un nivel de dezvoltare egal 

cu cei care Mă ascultă de mult timp. 

31 Vă văd pe toți călcând pe aceeași scară și nutrind idealuri înalte, punând mereu sufletul pe primul 

loc, rugându-vă și așteptând totul de la Mine. Vă binecuvântez și vă spun: Acest lucru îl aștept și de la 

umanitate. 

Când se va converti? Când își va fi lepădat mantia de impuritate? Când va fi renunțat la materialismul 

ei pentru a merge în căutarea veșmântului spiritual? 

Această lucrare măreață nu va fi îndeplinită de voi. Eu, care muncesc neobosit, voi converti omenirea 

în timpul necesar pentru aceasta. Ea va evolua, va face pași mari într-o clipă, pentru că pregătesc 

încercările și circumstanțele care trebuie să o ducă la spiritualizare. 

Voi vă veți îndeplini misiunea în perioada actuală, dar eu voi lucra și voi îndeplini în orice moment. 

32 Ați ajuns să cunoașteți Cuvântul meu, ați recunoscut că vine de la mine, dar uneori doriți și căldura 

și tandrețea iubirii materne. Dar Maestrul vă întreabă: Nu ați recunoscut și voi tandrețea și dragostea 

Mamei în acest cuvânt al Maestrului? 

     V-am spus că sunt un singur Stăpân, un singur Duh și că în Mine sunt toate felurile de iubire. Dacă 

aveți o dorință pentru Maria, căutați-o în propriul meu Cuvânt ─ în acest Cuvânt de aici, care vă 

binecuvântează și vă mângâie în mod constant. 

33 Da, popor al lui Israel, în Mine vorbesc Tatăl și Mama, în Mine vorbesc toate felurile de iubire. În 

acest Cuvânt al Meu, pe care l-am rostit în toate timpurile, veți găsi ─ dacă Mă recunoașteți ─ tot ceea ce 

tânjiți. Nu va exista nici un gol în inima voastră, în Mine veți găsi Tatăl, Prietenul, Fratele, Maestrul, dar și 

Mama. Eu sunt Iubirea perfectă, cea mai mare Iubire. Fiți veseli și mulțumiți-Mi pentru că v-am adus la 

cunoștință aceste lecții. 

34 Îți umplu calea cu binecuvântări în fiecare dimineață de har. Cine dintre voi care Mă întreabă cu 

frică sau cu dor nu a fost ascultat? Văd totul și știu totul. Vă vorbesc din lumea de dincolo. 

Tu aparții celor care vin la Mine, care se înalță pentru a Mă găsi în regiunile spiritului. Eu nu am intrat 

pe pământ în acest moment, eu cobor spiritual și vă contactez prin intermediul Razei Universale, și de 

acolo văd și aud totul, vă vorbesc și vă binecuvântez, iar în această dimineață de har vă spun: dobândiți 

merite, căci deja vă apropiați de mijlocul acestui an. Dacă ați folosit-o cum trebuie, fiți binecuvântat. Dar 

eu, ca Maestru, vă sfătuiesc: Profită de fiecare zi și de fiecare clipă pentru a memora Cuvântul Meu și a-l 

păstra în inima ta pentru totdeauna. 

Această atmosferă, această pace, această lumină, această bucurie și această iubire vor continua, veți 

continua să le respirați și după acest an în adunările voastre și în afara lor, eu vi le voi acorda. Oriunde vă 

veți aduna, veți avea prezența mea, oriunde mă veți chema, acolo voi fi cu voi. 

35 Așadar, oameni buni, realizați că Maestrul Divin se manifestă în acest moment în mijlocul unei 

atmosfere de pace, înțelegere și spiritualizare. Eu v-am unit mințile și voi ați construit un templu spiritual 

în care Eu cobor. Acolo Mă dezvălui și Mă fac simțit. Acolo Mă veți recunoaște după acest an, pentru că 

în acest fel voi continua să Mă manifest în mijlocul păcii și al spiritualizării. Sufletul tău va elimina 

discordia și va crea o atmosferă de armonie, de unitate de credință. 

36 Când va veni timpul, vă veți dispersa fără să formați partide, fără să lăsați confuzie sau exemple 

rele. 

37 Ar trebui să vorbești din inima și din sufletul tău plin de pace, atunci toată dreptatea și adevărul pe 

care vreau să le fac cunoscute acestei lumi vor fi cuprinse într-una din propozițiile tale. Aveți grijă, așadar, 

să vă păstrați bine pacea, energia spirituală și credința, pentru ca în orice moment să fiți glasul adevărului, 

glasul care profețește, glasul care îl reduce la tăcere pe cel rău și care trezește sufletul prin glasul spiritului. 
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38 Așa veți fi voi, oameni buni, în mijlocul umanității tulburate, pentru aceasta v-am pregătit. Fiecare 

dintre voi își va îndeplini misiunea în cadrul unei mulțimi de oameni, dar veți fi cu toții uniți spiritual, 

chiar dacă veți fi fizic departe unii de alții. Și veți face schimb unul cu celălalt, fie în mod spiritual, fie prin 

intermediul scrisorilor. În acest fel, îmi veți dezvălui treptat opera, în acest fel o veți aduce aproape de 

lume. Pentru aceasta am trezit în voi, în acest moment, idealul de a vă dezvolta darurile spirituale prin 

adevăr și dreptate, astfel încât să fiți întotdeauna drepți și spirituali. 

39 Vă las uniți ca o singură familie în care nu vor exista certuri. Trebuie să vă considerați cu toții frați 

și surori, cu toții la același nivel de dezvoltare, cu aceeași dorință de a-și îndeplini misiunea și cu un ideal 

înalt. Veți primi cu toții de la Spiritul meu binecuvântări, încurajări și ceea ce aveți nevoie pentru lupta 

voastră. 

Vă întăresc în această dimineață de har. Memorați fiecare dintre învățăturile mele, ele conțin o mare 

lumină, chiar dacă sunt scurte. 

40 Fiți binecuvântat. Sunt mereu în așteptarea celor care doresc să se înalțe spiritual ─ cei care caută 

dincolo de ceea ce pot vedea ochii lor ─ cei care descoperă Viața Eternă cu ochii spiritului lor în lumea de 

dincolo. 

41 Vă fac să vă cunoașteți darurile spirituale și să lăsați chemarea să se îndrepte spre voi. Dar fiecare 

dintre voi trebuie să ajungă la Mine prin meritele sale. 

42 În această dimineață de har, prin rugăciunea poporului lui Israel adunat în diferite comunități din 

interiorul și din afara acestei națiuni, binecuvântez întreaga umanitate și îi dăruiesc pacea și mila Mea. 

43 Astfel, în prezent vă pregătesc pentru vremurile dificile. Cuvintele voastre trebuie să spargă tăcerea 

care va cădea acum asupra umanității, zdrobită de numeroasele calamități, confuză din cauza diversității 

de viziuni asupra lumii care va apărea între liderii spirituali ai diferitelor credințe. 

În acel timp de angoasă, despre care nu știți cât va dura, în fiecare suflet se va ridica o voce care va 

spune: "Pace oamenilor de bunăvoință". Atunci vor fi mântuiți cei care simt credința în inimile lor, cei care 

își țin lampa aprinsă. Aceștia vor simți o mare putere în ei. 

44 Acum se apropie timpul de studiu pentru acest popor, când va reflecta la cuvintele și poruncile 

Mele, și veți fi pregătiți pentru această bătălie. Gândurile voastre se vor ciocni, veți avea concluzii diferite. 

Dar peste toate ideile voastre va străluci lumina Mea și Mă voi folosi de cei care pornesc cu sufletul 

sănătos pentru a-mi îndeplini planurile. 

45 Vă dau doar armele iubirii, înțelepciunii și răbdării în această luptă. Dar, în îndeplinirea acestei 

misiuni, vă veți aminti cu nostalgie de acele ore de pace, de acea atmosferă încântătoare în care v-am 

instruit și v-am pregătit pentru vremurile ce vor veni. Dar în acea mare de viziuni diferite ale lumii, idei și 

moduri de a privi lucrurile, vă veți lupta pentru a vă păstra pacea și demnitatea de discipoli ai Mei. 

46 Nu este suficient să înțelegi învățăturile Mele și să le înțelegi sensul pentru a obține mântuirea. 

Este necesar să urmați instrucțiunile lor pentru ca voi să deveniți una cu Mine și sufletul vostru să ajungă 

tot mai matur, mai ferm în convingerile sale. 

47 Nu ți-am promis o cale înfloritoare în această lume, dar în ciuda greutăților ei, poți să-ți trăiești 

viața cu bucurie, să speri cu încredere în viitor și să fii corect și să gândești corect în toate acțiunile tale. 

Lucrează și îndeplinește-ți sarcina în această perioadă de timp, iar eu voi lucra tot timpul. 

48 Păstrați-vă spiritualitatea astfel încât să fiți în orice moment vocea care spune adevărul, care îl 

reduce la tăcere pe cel rău și care își îndeplinește sarcina de a-i îndruma și instrui pe semeni. 

Invocați-o cu iubire pe Mama voastră cerească în fiecare dintre întâlnirile voastre. Dar Maestrul vă 

spune: Spiritul ei și al meu sunt una. Nu ați recunoscut în cuvintele mele tandrețea și harul ei? În această 

învățătură, Tatăl și Mama voastră vorbesc într-o uniune divină perfectă. 

49 De câte ori i-am surprins pe oameni întrebându-se dacă nu există vreo cale de a lua legătura cu 

Dumnezeu, și de multe ori au exclamat cu un suspin: "Ah, dacă aș putea să pun o întrebare Domnului și să 

primesc răspunsul!". Dar apoi se resemnează, deoarece cred că acest lucru este imposibil, și continuă să 

caute mila Mea în forme exterioare de închinare și jertfe materiale, deși în adâncul ființei lor nu pot 

înțelege cum un Tată care a spus întotdeauna că își iubește atât de mult creaturile nu se învrednicește să le 

răspundă atunci când ele Îl cer și Îl invocă. 

50 Vai, voi, cei imaturi care ați căzut pradă vieții pământești! 
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Ființe umane, dacă ați ști că această nevoie de a fi în comuniune cu Mine este setea pe care o simt în 

spiritul meu! Dacă ați ști că nu numai că acea comuniune pe care o dorești atât de mult ți-a fost acordată, 

dar că toate învățăturile Mele care ți-au fost revelate în orice moment au ca scop să te conducă la 

comuniunea de la spirit la spirit! Dar de când trăiți materializați, ați vrut să-mi auziți vocea ca răspuns la 

acele cuvinte pe care buzele voastre le pronunță, iar acest lucru nu poate fi și nu va fi. Pentru că atunci nu 

ar mai fi un dialog spiritual, ci unul în care Domnul vostru s-ar coborî la nivelul materialismului vostru. 

51 De aceea, modul pe care l-am ales în acest timp în care Mă manifest prin intermediul acestor 

purtători de voce trebuie să fie scurt, pentru că nu este forma perfectă de revelație, dar ─ odată ce se va 

încheia ─ va veni timpul de pregătire în care mulți oameni vor începe să se desfășoare spre dialogul de la 

spirit la spirit. 

52 Nu am fost niciodată departe de voi, așa cum ați crezut uneori, nu am fost niciodată indiferent la 

suferințele voastre, nu am fost surd la strigătele voastre. Iată ce s-a întâmplat: Nu v-ați deranjat să vă 

perfecționați simțurile superioare și v-ați așteptat să Mă percepeți cu simțurile cărnii. Totuși, vă spun că 

vremea când am acordat acest lucru oamenilor a trecut demult. 

53 Dacă ați fi făcut un mic efort pentru a vă dezvolta unele dintre facultățile spirituale, cum ar fi 

înălțarea interioară prin contemplație spirituală, rugăciune, divinație, visare profetică sau viziune spirituală 

─ vă asigur că prin fiecare dintre acestea v-ați fi conectat cu Mine și, prin urmare, ați fi primit răspunsuri 

la întrebările voastre și inspirație divină în gândurile voastre. 

54 Sunt mereu gata să vă vorbesc, aștept mereu înălțarea și disponibilitatea voastră spirituală pentru a 

vă mulțumi și pentru a vă pregăti fericirea de a mă face cunoscut spiritului vostru. Pentru aceasta este 

necesar doar să vă pregătiți cu cea mai mare sinceritate pentru a obține acest har. 

55 Într-adevăr, vă primesc și vă dau binefacerile Mele, indiferent de forma în care este implorată mila 

Mea. Dar dacă primești de la Mine și ceea ce ai cerut, sufletul tău nu va trăi niciodată fericirea de a se fi 

făcut vrednic de acel bine. 

56 Trebuie să vă spun că în ziua în care veți ști cum să ajungeți la nivelul spiritual cu cererile voastre, 

fericirea voastră de a primi mila mea va fi incomparabil mai mare. Căci cine știe să ceară, va ști, firește, și 

să primească. 

Vă spun aceasta pentru că unii obțin de la Mine ceea ce doresc, deși nu au știut să ceară. Ce valoare pot 

ei să atribuie, atunci, la ceea ce nici măcar nu au știut să ceară sau să ceară? Ei sunt printre cei care nu știu 

să primească, care nu au putut înțelege iubirea cu care Tatăl lor le-a îndeplinit cererea. 

Dar datoria mea ca tată este să îi ajut pe copii în lupta lor pentru viață, să îi protejez, să le fiu alături și 

să îi consolez. De aceea, mila mea nu poate înceta niciodată să se reverse asupra copiilor mei. 

57 Acest Tată care vă iubește atât de mult nu poate să vă vadă scufundați în ignoranța spirituală, care 

este întuneric, sărăcie și mizerie. De aceea, vă trezesc conștiința, care este ca un Maestru care se ridică din 

voi înșivă și care caută mereu mijloacele de a fi auzit și simțit, pentru a se exprima în cuvinte și învățături 

care să vă corecteze erorile și să vă ridice pe culmile luminii, ale cunoașterii, ale spiritului și ale măreției 

sufletului. 

58 Unește în mintea și spiritul tău revelațiile Mele ca Dumnezeu, care îți proclamă Legea; revelațiile 

Mele ca Tată, care îți dezvăluie iubirea Mea infinită; și învățăturile Mele ca Maestru, care îți dezvăluie 

înțelepciunea Mea, atunci vei primi din toate acestea o esență, o intenție divină: să vii la Mine pe calea 

luminii spirituale ─ ceva mai mult decât o proclamare pentru tine. Vreau să vă conduc în Împărăția Mea, 

unde sunt mereu prezent pentru voi, mereu în voi. 

59 Înainte de toate, faceți un efort de spiritualizare, pentru ca darurile voastre ascunse să se trezească 

treptat și să vă apropiați tot mai mult, pas cu pas, mai întâi de dialogul spiritului cu spiritul și apoi de 

lumea perfecțiunii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 325  
1 Ferice de cei care plâng din dragoste, căci aceasta este o dovadă că mintea și inima lor trăiesc în 

armonie. 

2 Sunt momentele tale de introspecție, ora potrivită pentru a înțelege și a simți iubirea mea, 

momentul în care inima ta se deschide ─ aproape fără să-ți dai seama ─ ca o floare și din ochii tăi 

izvorăște dulcele izvor al lacrimilor. 

3 Aceste lacrimi vorbesc mai mult decât toate cuvintele și spun mai mult decât toate gândurile. În ele 

există sinceritate, există smerenie, există iubire, recunoștință, căință, promisiuni. 

4 Când Mă auziți vorbind astfel, vă simțiți înțeleși și iubiți de Mine. Da, copilașii mei, vă văd pe toți 

și vă aud pe toți, vă cunosc numele, știu toate nevoile voastre, vă aud plângerile și cererile, primesc toate 

cererile și jertfele voastre. 

5 Da, voi sunteți copiii mei, pentru că ați ieșit din Spiritul meu. Cum aș putea să nu te cunosc și să 

nu te iubesc? 

6 Dacă uneori, în ciuda rugăciunilor voastre, durerea sau suferința persistă, nu este pentru că nu v-am 

auzit ─ și nici pentru că nu vreau să vă încurajez, ci pentru că vreau să vă pun la încercare pentru a vă da 

una după alta din lecțiile Mele, pentru că este datoria Mea de Tată să vă corectez, să vă vizitez și să vă 

perfecționez pe acest drum care este viața. 

7 Fericiți sunt cei care Mă binecuvântează pe altarul creației și știu să accepte cu umilință 

consecințele greșelilor lor fără să le atribuie pedepselor divine. 

8 Fericiți sunt cei care știu să asculte de voința mea și acceptă încercările cu umilință. Toți Mă vor 

iubi. 

9 Voi, mulțimile, veniți să vă refugiați în Mine pentru că ceea ce se întâmplă în lumea voastră vă 

umple de frică. Ați observat că toată dreptatea, toată dragostea și toată sinceritatea au părăsit inimile 

oamenilor. V-ați întrebat: "La cine să mă refugiez? Pe cine să implor pentru ajutor și de la cine să 

sperăm?" Și apoi ți-ai amintit de Mine. 

10 Voi, biete popoare ale pământului ─ unele înrobite, altele asuprite și restul exploatate de propriii 

lor conducători și reprezentanți! 

11 Inima ta nu-i mai iubește pe cei care te guvernează pe pământ pentru că încrederea ta a fost 

înșelată. Nu mai ai încredere în dreptatea sau mărinimia judecătorilor tăi, nu mai crezi în promisiuni, în 

cuvinte sau în fețe zâmbitoare. Ați văzut cum ipocrizia a pus stăpânire pe inimi și și-a instaurat regatul 

minciunii, al falsurilor și al înșelăciunii pe pământ. 

12 Sărmane popoare, voi care purtați pe umeri o muncă grea ca o povară de nesuportat ─ acea muncă 

care nu mai este acea lege binecuvântată prin care omul primea tot ceea ce îi era necesar pentru a se 

întreține, ci care s-a transformat într-o luptă disperată și înfricoșătoare pentru supraviețuire. Și ce primesc 

oamenii pentru că își sacrifică puterea și viața? O bucată de pâine nesuferită, o cupă plină de amărăciune. 

13 Adevărat vă spun că nu aceasta este hrana pe care am pus-o pe pământ pentru desfătarea și 

păstrarea voastră, ci este pâinea discordiei, a deșertăciunilor, a sentimentelor inumane ─ pe scurt, dovada 

lipsei sau absenței maturității spirituale a celor care vă conduc viața umană. 

14 Văd că vă smulgeți pâinea unii altora, că cei care luptă pentru putere nu suportă ca alții să aibă 

ceva, pentru că ei vor totul pentru ei; că cei puternici iau pâinea celor slabi, iar aceștia din urmă trebuie să 

se mulțumească să-i vadă pe cei puternici mâncând și bucurându-se. 

15 Acum vă întreb: Care este progresul moral al acestei umanități? Unde este dezvoltarea celor mai 

nobile sentimente ale lor? 

16 Adevărat vă spun, în epoca în care omul trăia în peșteri și se acoperea cu piei, își smulgea și el 

hrana de la gura celuilalt, cel mai puternic lua și el cea mai mare parte, truda celor slabi era și ea în folosul 

celor care îi supuneau cu forța, oamenii, triburile și popoarele se omorau și ele între ele. 

17 Care este atunci diferența dintre umanitatea de astăzi și cea din acele zile? 

18 Da, știu deja că îmi veți spune că ați făcut multe progrese ─ știu că îmi veți arăta civilizația și 

știința voastră. Dar atunci vă voi spune că toate acestea nu sunt decât o mască de ipocrizie în spatele căreia 

vă ascundeți adevăratele sentimente și instinctele voastre încă primitive, pentru că nu ați făcut nici cel mai 

mic efort pentru a vă desface sufletul, pentru a împlini Legea Mea. 
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19 Nu vă spun să nu căutați științific ─ nu, dimpotrivă: Căutați, cercetați, creșteți și sporiți în 

cunoaștere și inteligență în viața materială, dar fiți milostivi unii față de alții, respectați drepturile sacre ale 

aproapelui vostru, înțelegeți că nu există nicio lege care să-l împuternicească pe om să dispună de viețile 

semenilor săi ─ pe scurt, oameni buni, faceți ceva, să aplicați în viața voastră porunca mea supremă 

"iubiți-vă unii pe alții", pentru a scăpa de stagnarea morală și spirituală în care ați căzut și pentru ca, atunci 

când vă va cădea vălul de minciună care v-a acoperit fața, lumina voastră să pătrundă, sinceritatea să 

strălucească și adevărul să intre în viața voastră. Atunci puteți spune pe bună dreptate că ați făcut progrese. 

20 Deveniți puternici din punct de vedere spiritual urmând învățăturile mele, astfel încât în viitor 

cuvintele voastre să fie întotdeauna confirmate de fapte reale de milă, înțelepciune și fraternitate. 

21 Știu că în adâncul inimii tale te întrebi dacă, dacă nu mai asculți cuvântul meu, vei avea inspirația 

și puterea necesare pentru a te ridica la luptă și a nu ceda în ea. 

22 Te întrebi dacă nu cumva vei pierde împuternicirea sau echiparea pe care o obții atunci când asculți 

cuvântul meu. 

23 Te văd nestatornic și nesigur când te gândești la ziua în care îți voi vorbi pentru ultima oară. Pentru 

că înțelegeți că atunci va veni ceasul în care veți începe să vă transformați din discipoli în maeștri, și vă 

veți simți incapabili să trăiți fără Cuvântul Meu. 

24 Vă spun toate acestea pentru că, dacă aș ști că fără aceste manifestări ar fi imposibil pentru voi să 

existați în lupta voastră spirituală, nu mi-aș retrage cuvântul. Dar știu că este necesar să închei mesajul 

meu, pentru ca în curând să nu mai gândiți ca niște discipoli sau elevi, ci să începeți să gândiți ca niște 

maeștri. 

25 Înțelegeți că nu trebuie să vă petreceți viețile mergând la aceste locuri de adunare în dorința de a vă 

bucura de fericire sau confort spiritual. Trebuie să înțelegeți că trebuie să vină momentul în care spiritul 

vostru trebuie să predea tot ceea ce a primit de la Mine pentru progresul semenilor voștri. 

26 Vă spun cu adevărat, este necesar pentru spiritualizarea voastră ca eu să încetez să mă mai 

manifest în această formă. Odată ce mesajul Meu va fi terminat, vă veți strădui să vă perfecționați 

rugăciunea și extazul pentru a simți prezența Mea divină invizibilă și vă veți strădui, de asemenea, să vă 

rafinați simțurile și facultățile. 

27 Cu toate acestea, trăiți vigilenți, pentru că în rândurile voastre vor apărea bărbați și femei care vor 

nega faptul că am pus capăt manifestării Mele. Ei vor aduce multe argumente și vor spune că vibrația 

divină este eternă și că, prin urmare, este imposibil ca Eu să nu Mă mai fac simțit prin intermediul 

facultății umane a intelectului. Dar deja astăzi vă spun că, așa cum este cert că Spiritul Meu vibrează 

veșnic în oameni, este de asemenea adevărat că modul în care Mă fac cunoscut prin intermediul acestor 

purtători de voce nu va dura la nesfârșit, pentru că nu este cel mai desăvârșit, întrucât vă pregătesc acum 

pentru un dialog de la spirit la spirit. 

28 Această manifestare printre voi nu trebuie să dureze mai mult, ca nu cumva să faceți din ea o 

tradiție, un obicei sau un ritual. Nu trebuie să-i ascultați nici pe cei care spun că dialogul de la spirit la 

spirit este rezervat generațiilor dintr-un viitor foarte îndepărtat. Nu, discipoli. Este adevărat că nu veți 

ajunge la o comuniune spirituală perfectă decât după o mare evoluție, dar acest lucru se va realiza prin 

intermediul practicii învățăturii mele, care va atinge întotdeauna un nivel superior. 

29 Rugați-vă direct la Mine, fără a avea nevoie de intermediari, nici de cuvinte, simboluri, ritualuri 

sau imagini. Acesta va fi începutul dialogului de la spirit la spirit, pentru că atunci ființa voastră interioară 

și superioară se va înălța în dorința de a Mă avea. Vocea voastră spirituală m-a chemat atunci și vocea mea 

divină vă răspunde. Cum primește ființa voastră mesajul Spiritului Meu: prin darurile intuiției și 

inspirației, adică în mod subtil și spiritual. 

30 Nu este acest tip de comunicare mai perfectă și mai spirituală decât cea pe care o aveți prin 

intermediul purtătorilor vocii voastre? De aceea, vă mai spun că dialogul vostru spiritual va avea un grad 

de perfecțiune în funcție de pregătirea voastră, așa cum s-a întâmplat cu purtătorii de voce și cu mulțimile 

care i-au ajutat în pregătirea lor. 

31 Practicați din ce în ce mai mult rugăciunea mentală, astfel încât să vă convingeți deja de bunătatea 

și de adevărul ei. Obișnuiește-te să cauți inspirația și desfășurarea intuiției tale prin acest tip de rugăciune. 

Atunci vei simți în mintea ta un flux de lumină care se luptă să se transforme în expresii umane și în 

cuvinte, în sentimente nobile și în fapte bune. 
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32 Când veți fi desfășurat rugăciunea în acest mod, care este începutul dialogului de la spirit la spirit, 

nu veți mai avea nevoie de purtători de cuvânt care să vă transmită un mesaj divin. Căci, în loc de a 

desemna o altă persoană care să se pregătească pentru a primi și a transmite această lumină, atunci fiecare 

dintre voi se va pregăti pentru a primi de la Tatăl său direct și în funcție de meritele pe care le-a dobândit 

față de El. 

33 Discipoli, eu sunt cel care v-am dezvăluit în acest moment toate capacitățile pe care le posedați, 

pentru ca voi să le dezvoltați din ce în ce mai mult sub îndrumarea lumii spirituale, și astfel ─ când 

manifestarea fraților voștri, consilierii spirituali, se va încheia ─ veți fi deja pregătiți să vă îndepliniți bine 

misiunea. 

34 Acum, când primiți ultimele mele învățături, pentru că vă aflați în anul 1950 și pentru că lumea 

spiritelor vă va oferi ultimele sale manifestări, veți fi în măsură să vă dați seama că acest popor de aici nu a 

folosit acest timp de pregătire și de dezvoltare. 

35 Câți dintre aleșii mei nu au făcut nici măcar primul pas spre pregătire! Ce vor face ei când nu vor 

mai avea posibilitatea de a-l asculta pe Maestrul lor și pe frații lor spirituali, așa cum au avut de atâta 

timp? 

36 Mulți vor trebui să plângă pentru timpul pierdut și să-și spună: "De ce nu am apreciat în toată 

valoarea lor aceste momente binecuvântate pe care Tatăl le-a acordat poporului Său? Ce ar fi putut fi mai 

bun decât să începem să ne desfășurăm darurile sub îndrumarea Maestrului și sub sfatul și supravegherea 

Lumii Spiritelor?". Dar acum va fi prea târziu, pentru că voința omului nu va putea schimba ziua și ora 

fixate de voința mea pentru sfârșitul acestei perioade de manifestări. Atunci va începe o nouă perioadă și, 

odată cu ea, un nou mod de a vă desfășura darurile spirituale într-un mod mai simplu, mai înalt și mai 

spiritual. 

37 Pentru cei care s-au străduit să profite din plin de această perioadă, va rămâne o liniște în inimile 

lor și o pace în sufletele lor. Dar cei care au așteptat până la ultimele devoțiuni de dimineață pentru a se 

trezi din somnul lor adânc vor vedea, cu lacrimi în ochi, soarele Cuvântului meu, care a luminat acest 

timp, apunând fără să fi folosit lumina sa pentru a începe să semene sămânța spiritualizării. 

38 Amintirea acelor zile va fi o bucurie pentru unii, în timp ce pentru alții va fi o agonie. Aceștia din 

urmă vor avea conștiința trezită la realitate și vor realiza implicațiile pe care noul meu Cuvânt le are pentru 

lume. Acest lucru va face ca dragostea pentru studiul Lucrării mele să se trezească în inimile lor și, pas cu 

pas, ei vor recupera timpul pierdut prin rugăciunile și meditația lor asupra Cuvântului scris. 

39 Cu adevărat vă spun că în toți cei în care cușca este foarte adâncă și dorința de spiritualizare devine 

foarte mare, ajutorul Meu se va revela pe deplin și în curând vor putea fi printre cei mai avansați. 

40 Va veni vremea când toți cei care M-au ascultat în acest timp vor simți nevoia de a da mărturie 

despre cuvintele Mele, căci lumea se va prezenta ca un câmp imens însetat de apă și de sămânță. 

Gândește-te, deci: Ce ai deja în inima ta de oferit semenilor tăi? Cum veți da mărturie despre adevărul meu 

și cum veți arăta măreția lucrării mele? 

41 Când va sosi momentul în care oamenii vă vor interoga, vă vor cere dovezi și mărturii despre ceea 

ce ați văzut și auzit de la Mine, fiecare va da ceea ce are, și de aceea vă spun încă de pe acum că este mai 

bine să fiți pregătiți, pentru ca ora judecății să nu surprindă pe nimeni. Iată, dacă semenii voștri v-ar găsi 

adormiți, v-ați trezi fără cap, consternați, iar în cuvintele voastre ar exista inexactități și minciuni pentru că 

nu v-ați pregătit la timp, iar nesăbuința v-ar face să comiteți multe greșeli. 

42 Nu, iubiți oameni, nu vreau ca nevoia de lumină să vă surprindă scufundați în întuneric, și de aceea 

vă vorbesc cu toată claritatea, pentru ca să evitați căderile în viitor. 

43 Fiți mereu conștienți că orice moment poate fi favorabil pentru desfășurarea sufletului și pentru 

auto-reflecție. 

44 Nu cumva toți acei "lucrători" care au lucrat cu Mine au făcut-o în mijlocul luptelor și 

nenorocirilor vieții lor? Dar i-am instruit să se retragă din tot ceea ce îi înconjura pentru a se dedica în 

întregime misiunii lor în momentele de muncă spirituală, fie în spirit, fie în trupul pământesc. 

45 Primiți de la Mine aceste învățături și nu le uitați, și primiți de la acești frați ai voștri acest 

exemplu, pentru ca voi să fiți încurajați de el. 

46 Dacă așteptați vremuri de pace pentru a vă putea îndeplini misiunea, vă înșelați, pentru că aceste 

vremuri de pace vor veni tocmai prin munca, lupta, efortul și chiar sacrificiul poporului meu. 
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47 Ce rost ar avea să semănăm într-un câmp care este în plin rod? V-am numit "lucrători" pentru că 

sarcina voastră este să semănați. Dar tocmai sămânța pe care v-am încredințat-o este cea care vă va da 

pacea pe care o doriți, ceea ce înseamnă că, pentru a o culege, trebuie mai întâi să o semănați. 

48 Deși vă considerați foarte neînsemnați, vă spun cu adevărat că veți fi foarte utili umanității ─ utile 

din punct de vedere spiritual. Pentru aceasta este necesar să vă pregătiți încă de pe acum. 

49 Mai târziu nu va fi nevoie să purtați darul vindecătorului spiritual, nici pe cel al purtătorului de 

voce către alte națiuni, pentru că atunci timpul proclamării Mele va fi deja trecut, dar veți purta mai 

departe comoara de inspirație și înțelepciune pe care v-am adus-o în Cuvântul Meu. 

50 Pentru lucrarea voastră va fi necesar să rămâneți uniți în lucrarea mea și să formați astfel o 

adevărată familie spirituală. Dar știți cu toții că nu vor mai exista alte manifestări sub această formă după 

sfârșitul anului 1950. 

Cu toate acestea, ca o încurajare și o mângâiere, vă asigur că Spiritul meu va fi mereu cu voi și că veți 

simți prezența mea și mai profundă în ființa voastră. 

51 Mă voi manifesta în gândurile voastre, Mă voi bucura de adunările voastre, Mă voi face simțit în 

inimile și spiritele voastre și Mă voi revărsa cu îndurare în multe feluri, răsplătindu-vă și încurajându-vă 

credința și spiritualizarea. 

52 Oricine îndeplinește voința mea în acest fel va fi un martor credincios al Cuvântului meu, iar zelul 

și ascultarea sa de a urma instrucțiunile mele vor fi temelia fermă pe care își va construi templul spiritual. 

Aceștia vor fi discipolii mei care vor răspândi învățăturile mele pe pământ. Dar dacă unii, după 1950, vor 

insista ca Eu să continui să Mă anunț sub această formă, atunci ei vor înșela și mărturia lor va fi falsă. Căci 

niciunul dintre discipolii mei nu ignoră ziua anunțată și stabilită pentru ultima mea manifestare. 

53 Le-am acordat acestor oameni suficient timp pentru a acumula lumină spirituală, care este 

înțelepciune și desfășurarea tuturor facultăților sufletului, astfel încât, atunci când voi pleca, să poată 

rămâne ca maestru în lume. 

54 Încă de pe acum, stabiliți o legătură spirituală cu celelalte popoare ale umanității, astfel încât, 

încetul cu încetul, să pregătiți calea celor care trebuie să devină mesageri ai Cuvântului Meu. Prin 

rugăciune veți putea stabili acea conexiune spirituală pe care v-o ofer. 

55 Acum, dacă urmați acest sfat pe care tocmai vi l-am dat în învățătura mea din această zi, nu vă 

gândiți dacă în momentul în care v-ați rugat pentru un anumit popor sau națiune, acele ființe umane pentru 

care v-ați rugat au simțit sau nu au observat că cineva se gândește la ele și se roagă pentru ele. Nici nu ar 

trebui să vă așteptați la un răspuns din partea lor în același mod. Amintiți-vă că în ziua în care oamenii vor 

comunica prin gândire, vor fi făcut deja un mare pas spre era dialogului de la spirit la spirit, dar abia acum, 

când abia începeți să întindeți aceste fire invizibile ale fraternității, iubirii, înțelegerii și apropierii 

spirituale. 

56 Totul se va împlini la timpul său, pentru că tot ceea ce a fost profețit a avut întotdeauna un motiv 

profund, chiar dacă oamenii s-au îndoit atunci când acel anunț le-a fost dezvăluit cu mult înainte de 

împlinirea sa. 

57 Vedeți deja cum majoritatea profețiilor din vremurile trecute s-au adeverit. Aveți încredere că ceea 

ce v-am anunțat și v-am promis acum se va adeveri. Adevărul va învinge, voința mea va fi îndeplinită, 

lumina va străluci. 

58 Recunoașteți cum o putere invizibilă se dezvăluie zilnic în lumea voastră. Simțiți prezența timpului 

judecății printre oameni, vedeți cum în prezent totul se pregătește pentru bătălia finală în care toate 

pasiunile umane care luptă împotriva binelui și adevărului vor fi înfrânte și vor fi anulate pentru a face loc 

unor noi sentimente și unor noi idealuri. 

59 Secera dreptății mele va secera câmpurile voastre și vă declar în adevăr și în spirit că tot ceea ce nu 

are rădăcini adânci de bunătate va fi secerat și că tot ceea ce este de prisos va fi eliminat. 

60 Timpul în care răul împiedică desfășurarea binelui va trece și, deși această luptă va exista 

întotdeauna atâta timp cât un suflet locuiește într-o făptură umană, atunci binele va prevala și va fi 

dominant. 

61 Câștigă-ți merite pentru a face parte din acea lume de lumină pe care ți-o anunț. Lasă acum o 

sămânță care va da roade bune mâine. Nu vă gândiți că nu veți mai fi voi cei care veți putea culege și vă 

veți bucura de aceste roade. Alungați din inimile voastre orice egoism și amintiți-vă că copiii voștri de 
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sânge sau frații și surorile voastre de spirit vor fi cei care vor culege recolta fraților și surorilor lor mai 

mari, pe care îi vor numi pionieri și îi vor binecuvânta în rugăciunile lor. 

62 Oamenii vorbesc de vremuri trecute, de antichitate, de secole lungi și de veacuri nesfârșite, dar eu 

te văd încă mic. Văd că v-ați maturizat foarte puțin la nivel sufletesc. În ochii mei, lumea voastră este încă 

la început, chiar dacă vi se pare că ați ajuns la maturitate. 

63 Nu, umanitate, atâta timp cât nu este sufletul cel care dă aceste dovezi de maturitate, de dezvoltare 

ascendentă, de perfecțiune și de progres în diferitele domenii ale vieții voastre, îmi veți prezenta inevitabil 

opere umane care sunt mărețe doar în aparență, dar care, din cauza lipsei de iubire, sunt lipsite de conținut 

moral și nu durează. 

64 Credeți că aș putea accepta de la voi roadele pe care Mi le oferiți dacă v-aș cere socoteală în aceste 

momente? Nu, umanitate, nimeni nu a putut să-mi ofere un fruct demn de Mine ─ ceva care să fie dovada 

iubirii între oameni, a armoniei lor, a credinței lor în Mine, a vieții lor înălțate prin practicarea binelui. 

65 Nu voi accepta pe unii și nu voi accepta pe alții, ci voi aștepta momentul în care îmi veți oferi 

rodul armoniei voastre. Aceasta va fi reparația voastră pe pământ. 

66 Îmi spui că Mă iubești? Pretindeți că iubiți adevărul și dreptatea? Atunci vă spun că dacă ați iubi cu 

toții adevărul și dreptatea, nu ați trăi așa cum trăiți ─ separați de clase sociale, de credințe, de rase și de 

obiceiuri. 

67 Dacă ați iubi adevărul și dreptatea, v-ați iubi unii pe alții, v-ați strădui să distrugeți barierele, să 

scurtați distanțele și să eliminați diferențele. 

68 Ați făcut asta? Știți foarte bine că nu este așa, mai degrabă ați lucrat pentru a perpetua aceste 

diferențe, că există cei puternici și cei slabi, cei bogați și cei săraci, cei puternici și cei nenorociți, cei 

educați și cei ignoranți, și găsesc această sămânță rea peste tot. 

69 Vrei să te primesc așa ─ pătat de invidie, de vanitate și de pasiuni josnice? 

70 Cât de puțin ați înțeles sensul venirii mele în lume în acel moment, când am apărut printre voi ca 

om pentru a vă explica că întregul conținut al Legii constă în două porunci supreme: iubirea față de 

Dumnezeu și iubirea între semeni. Căci aceasta este esența vieții și legătura divină care unește familia lui 

Dumnezeu! 

71 Îți dai seama cât de greșit trăiești în timp ce crezi că ești la înălțimea puterii și a cunoașterii tale? 

Dacă nu ești încă convins de ceea ce ți-am spus, răspunde-Mi: Tot ceea ce creezi cu știința ta este pentru 

fericirea aproapelui tău, pentru rezolvarea problemelor sale și pentru bunăstarea sa? Nu vei putea să-mi 

răspunzi "da", pentru că atunci ai minți, și nici nu vei putea să-mi spui că trebuie să distrugi buruienile 

pentru ca o lume mai bună să poată lua naștere. Pentru că Legea Mea nu l-a împuternicit niciodată pe om 

să dispună de viața semenilor săi. 

72 Este dragostea cea care vă inspiră știința în aceste momente? Nu cumva tot ceea ce pregătiți în 

acest moment servește la satisfacerea urii și a dorinței de putere? Supuneți-o, așadar, judecății conștiinței 

voastre și veți vedea cum ea vă spune că majoritatea faptelor oamenilor din acest timp nu sunt dovada unui 

progres spiritual, ci negarea a tot ceea ce v-am învățat atunci cu cuvântul Meu și cu viața Mea. 

73 Eu sunt Tatăl vostru și este necesar să vă vorbesc în acest fel. Nu pot să vă înșel și nici nu vreau să 

trăiți ca niște înșelați. Vă trimit acest mesaj și îl fac să ajungă la toată lumea. Dar dacă nu veți crede, 

deoarece Cuvântul este simplu, iar purtătorii lui de voce sunt neînsemnați, faptele, încercările și 

evenimentele vă vor lua prin surprindere și atunci veți înțelege că acest mesaj a fost adevărat, dar că nu ați 

vrut să-l auziți și nici nu l-ați acceptat la timp. Din nou, la fel ca pe vremea lui Noe, oamenii vor lua în 

derâdere profețiile și numai când vor simți că inundațiile de apă le îngroapă deja trupurile vor începe să 

creadă și să se pocăiască. 

74 Mila Mea a vrut mereu să te oprească în nesăbuința ta, dar tu nu ai vrut niciodată să Mă asculți. 

Sodoma și Gomora au fost, de asemenea, avertizate să simtă teamă și să se pocăiască și să evite 

distrugerea lor. Dar ei nu au vrut să asculte de vocea Mea și au pierit. 

75 De asemenea, am îndemnat Ierusalimul să se roage și să se întoarcă la adevărata închinare la 

Dumnezeu. Dar inima lui necredincioasă și carnală a respins îndemnul Meu părintesc și a trebuit să fie 

convins de adevăr prin ceea ce s-a întâmplat. Cât de amare au fost acele zile pentru Ierusalim! 

76 Recunoașteți acum adevărul că sunteți tot aceeași? Pentru că nu ați vrut să vă părăsiți copilăria 

spirituală pentru a crește și a urca în sus pe calea înțelepciunii care se află în cuvântul meu. 
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77 Vă trimit tuturor acest mesaj, care va servi popoarelor și națiunilor ca o profeție pentru trezire, 

pentru vigilență. Binecuvântat ești tu dacă crezi în conținutul ei. Gândiți-vă la semnificația ei, dar vegheați 

și rugați-vă pentru ea. Pentru că, dacă faceți acest lucru, o lumină interioară vă va ghida și o putere 

superioară vă va proteja până când veți fi salvați. 

78 Astăzi sunteți martorii faptului că îi vindec pe cei "bolnavi mintal" cu balsamul vindecător al 

adevărului, din care vine toată înțelepciunea. 

79 Ceea ce lipsește încă este să unești toate cunoștințele pe care le-ai dobândit despre viața umană cu 

cunoștințele despre viața spirituală. Atâta timp cât nu aveți certitudinea originii voastre, a destinului și a 

scopului vostru final, nu vă veți recunoaște pe voi înșivă și nici nu veți ști cine sunteți. 

80 Pe tărâmul uman, știi ziua în care te-ai născut și știi, de asemenea, că atunci când cineva nu mai 

este în viață, trebuie să-i îngropi trupul. Dar cine știe care a fost momentul în care sufletul tău spiritual a 

ieșit din pântecele meu, cum s-a născut, cum se încarnează și care este întoarcerea lui în pântecele din care 

a ieșit? Ceva, dar foarte puțin, a fost ghicit de oameni, fără a putea descoperi întregul adevăr, deoarece 

omul nu va putea niciodată să pătrundă singur în secretul vieții. 

81 Eu, Maestrul vostru, sunt cel care se apropie din nou de oameni într-o perioadă de neliniște 

spirituală, de întrebări, de nemulțumire în fața a ceea ce a rămas învăluit în mister. 

82 Eu dezvălui adevărul și liniștesc anxietatea spirituală a oamenilor. Le răspund la întrebări și înlătur 

anxietatea pe care o simt în fața incapacității lor de a găsi adevărul. De asemenea, mă apropii pentru a le 

spune că o mare parte din ceea ce văd învăluit în mister a fost ceva ce ei nu au putut desluși din lipsă de 

pregătire și puritate, dar care a fost permis de Mine pentru ca ei să-i cunoască esența. 

83 Deoarece am promis lumii că voi reveni pentru a lumina misterele cu lumina Mea și pentru a 

îndepărta întunecarea intelectului uman, acum este momentul potrivit pentru revenirea Mea, în care 

Spiritul Meu deschide din nou Cartea Înțelepciunii, pentru ca oamenii să găsească în ea tot ceea ce au 

dreptul să știe, ceea ce le este acordat prin Mine. 

84 Toți acești oameni M-au întrebat de ce am ales forma spirituală în acest moment pentru a Mă face 

cunoscut oamenilor, având în vedere că este o formă mult prea înaltă și greu de înțeles și de simțit pentru 

ei. 

85 Știu că oamenii de astăzi îmi spun acest lucru pentru că știu că în trecut M-am întrupat, M-am 

făcut om, vizibil și palpabil. Dar acest popor nu s-a gândit la faptul că, înainte de a veni în lume ca ființă 

umană, Mă făcusem deja cunoscut oamenilor din punct de vedere spiritual, iar ei M-au auzit și M-au 

crezut, dar nu Mi-au cerut niciodată să cobor în lume pentru a Mă vedea. 

86 Am luat formă umană pentru că era absolut necesar să dau un exemplu perfect și viu a ceea ce 

înseamnă împlinirea Legii divine, și nimeni altcineva în afară de mine nu era potrivit pentru a face acest 

lucru ─ Eu, cel care am făcut Legea ─ Eu, cel care trebuia să vă aduc Legea explicată în cuvinte și lucrări 

care să dea formă unei învățături. 

87 Dacă, în loc să aleg forma umană pentru a locui printre voi, aș fi luat forma unui înger, oamenii s-

ar fi simțit neînsemnați și incapabili de a-mi urma pașii, și ar fi considerat Cuvântul Meu ca fiind ceva 

imposibil de realizat pentru ființa umană, iar pe de altă parte, voi nu ați fi crezut într-un sacrificiu al Meu 

din dragoste pentru voi. 

88 Acum, dacă, în loc să aleg o formă mai presus de cea umană, aș fi luat forma unei păsări sau a unei 

plante, sau dacă M-aș fi ascuns într-una dintre numeroasele creaturi de sub om, nu ați fi considerat această 

manifestare perfectă, v-ați fi simțit umiliți pentru că nu ați fi fost aleși ca mijloc de revelație divină. 

89 Acum vă spun că orice formă pe care o folosesc pentru a Mă manifesta este corectă și perfectă și 

că, dacă nu ați devenit conștienți că sunt prezent, manifestat, tangibil în toate domeniile naturii, motivul 

este că nu ați fost interesați să cunoașteți limbajul divin. 

90 Veacurile au trecut și doar în parte au fost folosite. Prin urmare, mă apropii acum de voi pentru a 

vă arăta procedura de recuperare a timpului pierdut. 

91 Iată-l pe Maestrul vostru amintindu-vă că am devenit om în Iisus în Era a doua pentru a vă vorbi de 

la inimă la inimă și că în prezent vă pregătesc să comunicați cu mine de la spirit la spirit. De asemenea, vă 

instruiesc să observați elementele naturii în care se manifestă puterea, înțelepciunea și dreptatea Mea. În 

cele din urmă, discipoli, v-am învățat limbajul spiritual pentru ca voi să auziți și să înțelegeți vocea mea, 

care vă vorbește continuu, vă instruiește și vă călăuzește. 
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92 Această învățătură este cea care îi va oferi ființei umane spiritualizarea de care are nevoie pentru a 

se înălța pas cu pas, etapă cu etapă, spre înțelepciunea spirituală, unde își va descoperi originea, miezul 

ființei sale, rațiunea sa de a fi, și atunci iubirea sa pentru Mine va fi foarte mare și va binecuvânta toată 

viața și tot ceea ce există și îl înconjoară, pentru că în toate va vedea, va auzi și va simți prezența Tatălui 

său Ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 326  
1 Începi să asculți cuvântul meu și ochii tăi devin un izvor inepuizabil de lacrimi. De ce plângeți, 

oameni buni? Nu știi întotdeauna motivul; uneori se întâmplă pentru că lupta vieții a fost crudă ─ uneori 

pentru că viața te-a biciuit cu adversități, dezamăgiri, eșecuri, boli sau doliu. Dar sunt ocazii în care, fără 

niciunul dintre aceste motive, vărsați multe lacrimi când Mă auziți. 

2 Cunosc motivul acestui plâns fără cauză aparentă, îi cunosc originea: sufletul tău este cel care 

plânge și o face cunoscută prin lacrimi, prin intermediul cărnii. Fiecare lacrimă este o comoară de tandrețe 

conținută în ea, de durere pentru că se simte prinsă în capcană, de remușcări pentru greșelile făcute, de 

angoasă pentru că ai devenit slab, de tristețe pentru timpul pierdut. 

3 Ce știe natura materială despre toate acestea? Prin urmare, ați crezut adesea că plângeți fără motiv. 

4 Mă întrebi dacă este o greșeală să plângi cu Mine. Cu adevărat, vă spun că oricine nu simte această 

nevoie de a alina o durere sau de a exprima o bucurie supremă poartă o piatră în piept în loc de inimă, 

pentru că nu simte în niciun fel prezența mea. 

5 Plângeți, popor iubit, căci plânsul este și el un mijloc pe care i l-am dat omului pentru a se purifica 

și pentru a se elibera de o povară care îl apasă. Vedeți cum după aceea vă simțiți mai liber, mai ușor și mai 

curat pentru a relua munca de peste zi. 

6 Sufletul tău are nevoie de această purificare pentru a deveni demn de a îndeplini sarcina care îi este 

destinată și trebuie să se elibereze de povara acumulată în el de-a lungul timpului. Căci o nouă bătălie îl 

așteaptă ─ o bătălie pe care trebuie să o înceapă fără să simtă nicio oboseală. 

7 Da, discipoli! Plânsul în momentele de contemplare interioară este o dovadă de emoție sinceră, iar 

fiecare lacrimă este mai elocventă decât o mie dintre cele mai frumoase și mai expresive cuvinte ale limbii 

tale. Dar nu în tot plânsul sufletului, pocăința sau bucuria se arată prin lacrimi. La mulți dintre copiii mei, 

acest sentiment este interior, ascuns, vizibil doar pentru mine. Ei par amorțiți sau indiferenți, dar inima lor 

este la fel sau mai sensibilă decât a celor care își exprimă sentimentele. 

8 După ce veți fi înțeles și trăit cu toții duhovnicirea, veți avea sub control și sentimentele spirituale 

fără să le arătați semenilor voștri, pentru că veți fi înțeles că Cel în fața căruia trebuie să vă mărturisiți, să 

vă pocăiți și să vă purificați este Tatăl vostru și pe El îl veți purta în ființa voastră. 

9 În primul rând, iubiți discipoli, este important ca inima voastră să înceapă să simtă vibrația 

sufletului în ființa voastră, nevoia de a înțelege să vă purificați pentru a accepta paharul suferinței atunci 

când acesta ajunge pe buzele voastre și că este la fel de benefic pentru suflet să simțiți sentimentele 

ascunse în miezul ființei voastre, precum este să le manifestați în exterior. 

10 Vă așteaptă o lume întreagă, vă așteaptă o umanitate întreagă și, de aceea, trebuie să vă străduiți să 

vă purificați, astfel încât, atunci când porniți pe cale, după ce ați devenit misionari ai acestui mesaj 

spiritual, virtuțile să nu se amestece cu viciile în inima voastră, pentru că atunci vă veți găsi mereu înșelați 

de voi înșivă. Veți avea dorința de a fi sinceri, iar ipocrizia va ieși la iveală pentru a vă înșela. Vei avea 

dorința de a fi caritabil, iar egoismul inimii tale te va împiedica. De aceea, vă spun că purificarea voastră 

trebuie să fie adevărată pentru a vă face demni de a deține această misiune spirituală. Dar nu există nimeni 

altcineva în afară de conștiința ta pentru a face ca această purificare interioară să fie permanentă, 

adevărată, ca un fruct copt, prin introspecție, experiență, auto-reflecție și urmarea învățăturilor mele. 

11 Îți poți imagina fericirea pe care o va trăi inima ta atunci când le vei vorbi semenilor tăi despre 

ceea ce ți-am dezvăluit în acest moment, iar apoi îi vei vedea plângând în tăcere ─ cu un plâns care nu va 

fi doar al "cărnii", ci și al sufletului însetat de tandrețe? 

12 De fiecare dată când Cuvântul meu este pronunțat de buzele tale, pregătit în prealabil prin 

rugăciune și inspirat în mila mea, esența mea va fi vie și Cuvântul meu va fi emoționant, motiv pentru care 

îți spun că el va produce prin gura ta același efect pe care l-a produs în inimile ascultătorilor atunci când a 

fost transmis prin mijlocirea purtătorilor de voce. 

13 Discipolii: Cuvântul pe care vi l-am dat în acest timp să nu-l folosiți ca bază pentru o nouă religie, 

pentru că el este doar explicarea Legii pe care v-am dezvăluit-o din cele mai vechi timpuri. 

14 Gândiți-vă: dacă ar fi o religie, ar fi doar pentru cei care o profesează. Dar, pentru că este lumina 

infinită a lui Dumnezeu, ea strălucește asupra tuturor, coboară la toți pentru a lumina căile umanității, fără 

deosebire de popoare, rase, limbi sau credințe. 
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15 Legea mea este altarul la care toți vor trebui să vină pentru a se închina Domnului lor. Oriunde 

există un om, acolo va fi altarul în golul sufletului său, așteptând tributul și ofranda sa de iubire. 

16 Înțelegeți, ucenici: Ceea ce vreau să înțelegeți este că oricine primește această învățătură ar trebui 

să se unească spiritual cu toți și să devină una, fără ca diferența exterioară a diferitelor forme de cult să fie 

un obstacol care să vă împiedice să vă recunoașteți și să vă iubiți aproapele ca frați și surori în Mine. 

17 Odată ce veți simți acest lucru, vă veți fi însușit învățătura mea și, în zilele grele de încercare care 

se apropie, veți fi capabili să oferiți și să împărtășiți darurile voastre fără a exclude pe vreunul dintre 

semenii voștri. 

18 Nu le cer oamenilor să unifice obiceiurile, legile pământești sau cunoștințele științifice. Pentru că, 

în cele din urmă și în cele din urmă, va veni ziua în care un acord va face ca popoarele să se unească. Ceea 

ce vă inspir eu este armonia spirituală, unificarea în gândire, pentru ca întreaga omenire să cunoască și să 

practice rugăciunea spirituală, în care toți veți putea să vă ridicați în interior și să primiți pâinea vieții 

veșnice direct de la Spiritul meu. 

19 Pe pământ există multe comunități religioase, care, în majoritatea lor, se bazează pe credința în 

Hristos. Cu toate acestea, ei nu se iubesc unii pe alții și nici nu se recunosc unii pe alții ca discipoli ai 

Maestrului divin. 

20 Nu credeți că, dacă ar fi înțeles toate învățăturile mele, le-ar fi pus în aplicare, conducând 

confesiunile la reconciliere și pace? Dar nu a fost așa. Cu toții s-au distanțat unii de alții, separând și 

divizând astfel spiritual poporul, care se consideră apoi dușmani sau străini. Fiecare caută mijloace și 

argumente pentru a le dovedi celorlalți că el este deținătorul adevărului și că ceilalți se înșeală. Dar nimeni 

nu are forța și curajul de a lupta pentru unificarea tuturor, și nimeni nu are bunăvoința de a descoperi că 

există un adevăr în fiecare credință și în fiecare cult al lui Dumnezeu. 

21 Mă aștept la spiritualizare din partea lumii. La Mine, numele prin care se distinge fiecare biserică 

sau sectă nu au nici un fel de semnificație, nici splendoarea mai mare sau mai mică a riturilor și a formelor 

exterioare de închinare. Aceasta ajunge doar la simțurile umane, dar nu și la spiritul meu. 

22 Aștept de la oameni să se spiritualizeze, pentru că aceasta înseamnă înălțarea vieții, idealul 

perfecțiunii, iubirea binelui, întoarcerea la adevăr, exercitarea activității de iubire, armonia cu sine, care 

este armonie cu ceilalți și deci cu Dumnezeu. 

23 În prezent dau ploaia care va pregăti câmpurile unde mâine sămânța mea va răsări și va da rod. 

Astăzi pare încă imposibil ca această lume să se poată transforma în plan pământesc și spiritual, având în 

vedere că răul a prins rădăcini în inima acestei umanități. Dar eu vă spun că nu va trece mult timp până 

când veți experimenta începutul transformării spirituale a popoarelor voastre. 

24 Cine ar fi crezut atunci că în Roma păgână, păcătoasă și senzuală ─ un oraș în care viața era o 

orgie continuă de vicii și plăceri, de păcate și crime ─ credința în cuvântul iubirii, în Hristos, se va aprinde 

mai repede decât în orice alt popor? Și totuși, iată ce s-a întâmplat. 

25 Roma a trebuit să păcătuiască mult înainte și să ajungă la epuizare și dezgust pentru a ajunge să 

primească în inima ei sămânța Cuvântului meu. Dar când a venit vorba de ei, acele inimi, obosite de 

plăcere și sfâșiate de dezamăgire și durere, s-au deschis la contactul cu esența mesajului meu, așa cum se 

deschid caliciile ofilite ale florilor când o briză umedă le mângâie. 

26 Inima acelui popor a bătut cu putere și sufletul lui s-a cutremurat. Păcatele sale au fost iertate 

datorită credinței și curajului său de a răspunde la chemarea mea. 

27 Acei oameni au avut nevoie de curaj și sacrificiu pentru a-și întări credința și dragostea de adevăr, 

care a început să le lumineze inimile. Dar erau bărbați și femei cu o minte puternică, fie că erau adulți, 

tineri sau copii. 

28 Ați înțeles, discipoli? Apoi, comparați acea domnie a vanității, a viciului și a iubirii de lume cu 

această umanitate de astăzi și veți descoperi că și ea ─ dezgustată și obosită de vanitate și sătulă de păcat 

─ se apropie tot mai mult de ziua aceea, când sufletul său va fi surprins de suflul brizei divine care îl va 

trezi ─ o briză care precede roua ce va potoli setea spirituală care îl chinuie și care va fi pregătirea pentru 

ca sămânța spiritualizării să cadă mai târziu în toate inimile. 

29 De câte ori nu m-ați întrebat în inima voastră de ce nu v-am arătat viața spirituală în toată claritatea 

ei. Dar eu vă spun: Dacă ați atinge acea viață cu simțurile voastre fizice, nu ați face nici cel mai mic efort 
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pentru a atinge vreo spiritualizare. Nu v-ați dezvolta niciodată darurile și abilitățile spirituale și nici nu v-

ați strădui să dobândiți merite pentru a merita revelațiile mele. 

30 Între voi și Valea Spirituală există un văl care nu permite nimănui să profaneze puritatea acelui 

sanctuar, și numai celui care este îmbrăcat cu respect și smerenie, cu sinceritate și un scop nobil, cu 

dragoste și credință adevărată, îi este permis să treacă aceste praguri. 

31 Spun "credință adevărată" pentru că există o credință aparentă inspirată de ceva ireal ─ de ceva 

care, pentru că este fals, dispare și se estompează de îndată ce cunoști adevărul. 

32 Sunt mulți cei care au încercat să-și imagineze viața spirituală pentru a crede în ea. "Mari și mici, 

ignoranți și educați, cu toții au vrut să știe cum este cerul, cum este Dumnezeu, ce formă iau ființele 

spirituale, cum sunt lumina și existența în acea lume. Apoi și-au imaginat un tărâm frumos dincolo de 

stele, un palat maiestuos, un tron și pe care Dumnezeu stătea în formă umană. 

De asemenea, le-ați dat spiritelor formă umană și le-ați imaginat zburând ca niște păsări pentru a se 

deplasa dintr-un loc în altul. Toate acestea le vedeți pline de lumină ─ o lumină asemănătoare cu cea pe 

care o aveți pe pământ, toate strălucind ca aurul și împodobite cu cele mai frumoase lucruri pe care le 

cunoașteți în lumea materială: cântece celeste și muzică divină care umple spațiul, în timp ce milioane de 

ființe se închină veșnic Domnului, îngenunchind mereu în fața tronului Său, lăudându-L și oferindu-I 

tămâie. 

33 Acesta este modul în care este concepută viața spirituală în mintea multor oameni și, odată ce au 

creat această imagine în mintea lor, au crezut că așa este, că așa trebuie să fie și s-au angajat în această 

credință. 

34 Ce se va întâmpla cu ei când vor cunoaște această învățătură și vor afla că ceea ce și-au imaginat 

nu corespunde realității? Unii își vor deschide imediat ochii la lumina adevărului atunci când vor 

recunoaște erorile create de materialismul lor. Alții vor fi confuzi și vor nega adevărul revelațiilor mele. 

35 Vă spun doar că este necesar să alungați din mintea voastră toate imaginile pe care vi le-ați creat 

despre viața spirituală, pentru că Dumnezeu nu este om, nu stă pe un tron ca regii pământului, nici Cerul 

nu este dincolo de stele, nici lumina Lui nu este ca cea a soarelui, nici sufletele nu sunt umane. Totul este 

diferit de ceea ce v-ați imaginat ─ în așa măsură încât, chiar dacă v-aș explica cum este viața spirituală în 

realitate, nu ați înțelege, pentru că nici măcar limbajul vostru nu ar putea exprima adevărul, gloria infinită, 

frumusețea și perfecțiunea Eternului. 

36 Puteți să-mi spuneți ce formă sau volum are conștiința? Poți să-mi spui ce formă are iubirea sau 

inteligența? "Nu, Stăpâne", îmi spui tu. Așadar, așa cum nici conștiința, nici inteligența, nici iubirea nu au 

o formă, nici lucrurile pământești nu pot fi comparate cu cele ale vieții spirituale. Cu toate acestea, nu 

există nimic mai frumos decât calitățile sufletului de lumină, care este o combinație de abilități și virtuți 

care nu au nevoie de o formă pentru a exista. 

37 Dumnezeu nu are formă, căci dacă ar avea-o, ar fi o ființă limitată, așa cum sunt ființele umane, și 

atunci nu ar fi Dumnezeu. "Tronul" său este perfecțiune, dreptate, iubire, înțelepciune, putere creatoare, 

eternitate. 

38 Raiul" este cea mai înaltă fericire pe care o atinge un suflet pe calea perfecțiunii, atunci când se 

ridică atât de sus în înțelepciune și iubire încât atinge un grad de puritate pe care nici un păcat și nici o 

durere nu-l poate atinge. 

39 Când profeții mei au vorbit despre viața spirituală, au făcut-o uneori prin intermediul unor 

manifestări umane și al unor obiecte care vă sunt familiare. 

40 Profeții au văzut tronuri asemănătoare cu cele ale regilor pământului ─ cărți, ființe cu formă 

umană, palate cu tapiserii, sfeșnice, Mielul și multe alte figuri. Dar astăzi trebuie să înțelegeți că toate 

acestea au fost doar un simbol, un simbol, un sens divin, o revelație care trebuia să vă fie exprimată într-o 

formă picturală, deoarece nu erați capabili să înțelegeți o alta, mai înaltă. 

41 Acum este timpul să interpretați corect sensul tuturor parabolelor și învățăturilor Mele pe care vi 

le-am dezvăluit prin intermediul alegoriilor, astfel încât sensul să pătrundă în spiritul vostru și forma 

alegorică să dispară. 

42 Când veți ajunge la această realizare, credința voastră va fi adevărată, pentru că atunci o veți fi 

întemeiat pe adevăr. 
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43 Voi, oamenii, vă profețesc în Cuvântul Meu o lume mai bună decât cea în care trăiți, și asta atunci 

când inima voastră își va fi spălat impuritatea în sângele pe care l-am vărsat pe cruce ─ un sânge care a 

fost întruchiparea iubirii divine, a iertării supreme și a răscumpărării tuturor oamenilor. 

44 Voi ─ necredincioși și neîncrezători ─ nu puteți crede într-o lume a dreptății și nici nu vă puteți 

imagina o viață de iubire și virtute pe pământul vostru. Într-un cuvânt, vă credeți incapabili de ceva bun și 

nu aveți încredere în voi înșivă. 

45 Eu, însă, cred în voi, cunosc sămânța care se află în fiecare dintre copiii mei, pentru că eu i-am 

creat, pentru că le-am dat viață prin iubirea mea. 

46 Eu îmi pun într-adevăr speranța în om, cred în mântuirea lui, în devenirea lui demnă și în 

ascensiunea lui. Pentru că atunci când l-am creat l-am destinat să fie Domn pe pământ, unde trebuia să 

creeze un loc de iubire și pace, și am mai destinat ca sufletul său să devină puternic în lupta vieții pentru a 

ajunge prin merit să trăiască în lumina împărăției perfecțiunii, care este moștenirea sa eternă. 

47 Acest pământ, pe care voi îl numiți "Valea Lacrimilor" sau "Loc de izgonire", a fost pregătit de 

Mine cu o iubire infinită pentru a-l oferi copiilor care îl vor locui. Tot ce se afla pe ea deborda de viață, 

abundență, binecuvântare și încântare pentru cei care o posedau. Nu exista nimic pe ea care să fi fost creat 

pentru a provoca durere omului ─ dimpotrivă, totul a fost prevăzut în așa fel încât, dacă omenirea ar fi 

trebuit să se rănească pe sine cu greșelile sale, să găsească pentru ea, în calea sa și pretutindeni, mijloacele 

necesare pentru a-și vindeca suferințele și a triumfa asupra nenorocirilor sale. 

48 Multe secole au trecut peste omul de pe pământ și totuși nu a reușit să fie fericit pe el. De ce? Pur 

și simplu pentru că a vrut să găsească această fericire fără să o caute pe adevărata cale, care este calea 

trasată de legea mea, legea iubirii și a dreptății, a armoniei și a purității. 

49 Credeți că este absolut necesar să suferiți pe pământ pentru a câștiga cerul? Nu, umanitate, singurul 

lucru pe care îl obții prin suferință este o anumită purificare. Căci adevărata și absolută purificare a 

sufletului se obține prin iubirea pe care ți-o inspiră Legea mea. 

50 Ce merit are faptul că unii care au suferit mult pe pământ trăiesc din acest motiv cu dorința de a 

merge în cer? Este firesc ca, atunci când văd că lumea nu mai are nimic de oferit, să se gândească la viața 

spirituală. Un merit real este cel al celui care ─ deși are totul pe lume ─ ar fi gata în orice moment să 

renunțe la bunurile și confortul său. Pentru că atunci el ar dovedi cu adevărat gradul său superior de 

dezvoltare spirituală și ar mărturisi că raiul sau beatitudinea nu este un loc cert creat de imaginația 

oamenilor de-a lungul veacurilor și veacurilor, ci o stare a sufletului pe care el poate începe să o 

experimenteze, să o cunoască și să se bucure încă din timpul vieții sale umane ─ o stare care devine tot 

mai pură și mai perfectă pe măsură ce sufletul urcă pe scara care îl duce din lumea pământească spre vârful 

Vieții Spirituale. 

51 Dacă n-aș fi știut că destinul tău este atât de înalt, nu ți-aș fi vorbit în acest fel, nu ți-aș fi trimis 

Legea Mea, nu mi-aș fi dat viața pentru tine dacă aș fi știut că nu vei fi răscumpărat niciodată prin ea. 

52 Am căutat doar apropierea de a Mă face cunoscut oamenilor în trei veacuri pentru că știam că la 

sfârșitul veacurilor vă veți ridica deasupra patimilor, a carnalității și a greutăților omenești și veți trăi o 

viață nobilă, plină de inspirații înalte, plină de lucrări care să vă dezvăluie maturitatea sufletească. 

53 Credeți că, odată ce oamenii vor trăi într-un astfel de mod, vor mai simți foame și sete de dreptate, 

sau vor mai avea nevoie de judecători și conducători care să-i conducă în lume, să-i judece și să le 

pedepsească acțiunile? Credeți că într-o lume în care bunăvoința prevalează între ei și în care există 

fraternitate și dreptate, pot exista încă războaie, mizerie și durere? Nu, umanitate. Veți vedea atunci cum 

acest pământ nu poate să vă ofere decât căldură și viață, hrană și bunăstare, înțelepciune și fericire ─ o 

fericire care, chiar dacă nu în cel mai înalt grad ─ pentru că se ajunge să cunoști acest lucru doar atunci 

când ajungi la înălțimea perfecțiunii ─ este totuși o fericire care îi răsplătește pe bună dreptate pe cei care 

se luptă să rămână în adevăr. 

54 Acolo vă îndreptați cu toții, spre acea viață de bucurie și pace, nu spre abis și "moarte", așa cum 

crede inima voastră că vă îndreptați. Este adevărat că mai trebuie să trăiți încă multe lucruri amare înainte 

de a sosi momentul spiritualizării voastre. Dar nici moartea, nici războiul, nici ciuma, nici foametea nu vor 

opri cursul vieții și dezvoltarea spirituală a acestei umanități. Eu sunt mai puternic decât moartea și, de 

aceea, te voi readuce la viață dacă vei pieri și te voi lăsa să te întorci pe pământ ori de câte ori va fi 
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necesar. Mai am încă multe lucruri de dezvăluit, iubită umanitate, Cartea mea de Înțelepciune Divină încă 

mai are multe surprize. 

55 Natura are încă multe lecții de învățat pentru voi, iar pământul nu v-a dat încă tot ceea ce are în 

pântecul său. 

56 Ești o carne fragilă și sensibilă la durere, ești slab și mic, și de aceea am milă de tine. 

57 Lupta sufletului, atâta timp cât locuiește în materie, este foarte mare, dar este acolo unde se 

întărește, unde își dobândește meritele și unde este testat. 

58 Instrucțiunea mea divină nu este destinată doar spiritului ─ nu, ea trebuie să ajungă și la inima 

omului, astfel încât atât partea spirituală, cât și cea fizică a ființei să devină armonioase. 

59 Cuvântul divin este menit să lumineze mintea și să sensibilizeze inima omului, iar esența vieții 

conținută în acest cuvânt este menită să hrănească și să înalțe sufletul. 

60 Pentru ca viața omului să fie completă, el are absolută nevoie de pâinea spirituală, la fel de mult 

cum muncește și se străduiește pentru hrana materială. 

61 "Omul nu trăiește numai cu pâine", v-am spus în Era a doua, cuvântul Meu este încă valabil, căci 

niciodată oamenii nu vor putea să se lipsească de hrana spirituală fără să fie afectați pe pământ de boală, 

durere, întuneric, nenorociri, mizerie și moarte. 

62 Materialiștii ar putea replica că oamenii trăiesc deja doar din ceea ce le oferă pământul și natura, 

fără a fi nevoie să se străduiască să obțină ceva spiritual care să-i hrănească, care să-i întărească pe 

parcursul călătoriei lor prin viață. Dar trebuie să vă spun că aceasta nu este o viață perfectă și împlinită, ci 

o existență căreia îi lipsește esențialul, care este spiritualitatea. 

63 Spiritualizarea nu înseamnă evlavie, nu presupune practicarea vreunui rit și nici nu este o formă 

exterioară de cult. 

64 Spiritualizarea înseamnă dezvoltarea tuturor facultăților ființei umane ─ atât a celor care aparțin 

părții sale umane, cât și a celor care se află dincolo de simțurile trupești și care sunt puteri, calități, 

facultăți și simțuri ale sufletului. 

65 Spiritualizarea este folosirea corectă și bună a tuturor darurilor pe care le are omul. 

66 Spiritualizarea este armonie cu tot ceea ce te înconjoară. 

67 Nevoia de a se hrăni spiritual devine din ce în ce mai mare la om, dar el se străduiește prin toate 

mijloacele posibile să se satisfacă prin ceea ce posedă în lume. 

68 Această dorință va trebui să devină tot mai palpabilă în fiecare zi, pe măsură ce sufletul se 

dezvoltă, până când va ajunge la caracteristicile setei și foamei infinite, până când va simți disperare și 

frică precum cele simțite de rătăcitorul rătăcit în mijlocul unui deșert fierbinte și arid ─ precum cele 

simțite de naufragiatul naufragiat pe o insulă pustie. 

69 Dar, într-o zi, când omenirea măcar o va crede, națiunile se vor trezi și vor striga după dreptate, 

lumină, adevăr și iubire, oamenii se vor plictisi de atâta păcat și atâta minciună și vor realiza că în viața lor 

a existat un gol imens pe care nu au reușit niciodată să-l umple și o foame pe care nu au reușit niciodată să 

o satisfacă. 

70 Este adevărat că mii și mii de bărbați și femei profesează o formă de cult și se străduiesc, prin 

diferitele lor religii, să-și hrănească sufletul. Dar este atât de puțin ceea ce fac, și este atât de imperfect, 

încât aproape nimic nu ajunge la inimă prin simțuri, pentru că nu poate ajunge la suflet, deoarece sufletul 

poate mânca doar pâine spirituală și bea vin, care sunt Esență divină. 

71 Odată ce oamenii care caută lumina prin ceremonii și acte liturgice renunță la orice ritual și cult 

exterior, vor vedea imediat cum lumina adevărului apare din belșug, ca un coș minunat plin de pâini și 

pești care, în fața dorinței oamenilor, își dăruiește inepuizabil darurile. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 327  
Pacea mea fie cu voi, iubiți discipoli ai lui Isus! 

1 Spiritul lui Ilie a mers înaintea voastră, atingându-vă sufletele cu lumină și iubire, pregătindu-vă 

timpul și calea. Ilie este ca o sabie pe calea fiecăreia dintre oile sale, ca un scut care te ajută să depășești 

numeroasele obstacole, ispitele care îți stau în cale, iar cel care știe să-l simtă, care îl cheamă și îl caută așa 

cum oaia rătăcită își caută păstorul, îl va găsi mereu, va fi mereu auzit și ascultat în lamentările sale, în 

rugămințile sale. 

2 De multe ori vă întrebați: De ce, deși în adâncul inimii mele trăiește dorința de a-L urma pe 

Maestru, atâtea obstacole mă împiedică să vin la El și să-L slujesc? Atunci sufletul tău se ridică într-o 

rugăciune care este o cerere de ajutor divin, iar în acel moment Ilie, care este însărcinat de Dumnezeu să 

vegheze asupra turmei în Era a treia, se grăbește, se arată pe calea ta și te ajută să depășești dificultatea. 

Apoi îți ridici fața în triumf și mulțumești Tatălui, iar mica lampă a credinței tale se aprinde din nou și îți 

continui drumul cu pace și încredere în Mine. 

3 În adevăr, Maestrul vă spune: Am pregătit o împărăție de pace și perfecțiune pentru fiecare suflet. 

Dar acestei împărății pe care am pregătit-o i se opune o altă împărăție: lumea. În timp ce împărăția mea se 

câștigă prin smerenie, iubire și virtute, pentru a cuceri cealaltă împărăție este nevoie de aroganță, ambiție, 

mândrie, lăcomie, egoism și răutate. 

În toate timpurile, lumea s-a împotrivit Împărăției Mele, în toate timpurile, cei care Mă urmează au fost 

hărțuiți și ispitiți pe calea lor, fie de influențe vizibile, fie de forțe invizibile. Aceasta nu este singura dată 

când ați trecut peste spini pentru a ajunge la Mine, nu este prima dată când sufletul vostru s-a poticnit în 

efortul de a ajunge la Prezența Mea. În orice moment ai dus lupta în cea mai adâncă parte a ființei tale. 

Inspirația Spiritului meu luminează interiorul vostru și a declanșat o luptă cu forțele întunecate, cu falsele 

lumini, cu falsele virtuți, cu materia, cu tot ce este de prisos, cu toată falsa glorie a acestei lumi. 

4 Sufletul tău și-a scris trecutul și drumul său prin viață în Cartea celor șapte peceți. Acolo am 

înregistrat toate acțiunile voastre, fiecare pas, gând și cuvânt. Marile fapte ale sufletului tău, marile lovituri 

ale destinului și ale căilor vieții, marile sale încercări, cupele sale de suferință ─ totul este scris acolo cu 

adevărat. 

Sufletul tău a experimentat multe, dar "carnea" ta nu știe. Dacă trupul tău a uitat primii pași ai 

copilăriei tale ─ cum ar trebui să cunoască dezvoltarea sufletului tău pe parcursul lungului său drum prin 

viață? Cât de puțin a putut sufletul tău să dezvăluie trupului său pământesc ─ încă nu ți-am acordat-o din 

cauza lipsei tale de dezvoltare. 

5 Vor veni vremuri în care mintea și inima omului, purificate și purificate prin spiritualizare, vor 

putea primi vocea propriului suflet prin intuiție, vor putea primi clar fiecare revelație pe care sufletul o 

face învelișului său trupesc. 

6 Astăzi nu sunteți încă pregătiți să vedeți trecutul sufletului vostru din timpul vieții voastre umane. 

Dar Tatăl vă spune: Cât de departe a fost călătoria ta! Cât de mult s-a zbătut sufletul tău să rămână pe calea 

cea bună! De câte ori a fost rănit de spinii vieții și câte porțiuni din calea ta au fost marcate cu urma de 

sânge a pașilor tăi! 

Cu toate acestea, în ciuda tuturor încercărilor și adversităților, tu îl urmezi pe Tatăl, Stăpânul tău, pe 

care îl iubești ─ Dumnezeul care este sursa de lumină și mângâiere pentru sufletul tău. Și chiar și acum, în 

Era a treia, când vreți să Mă urmați, întâmpinați dificultăți, vă împiedicați de nenorociri. Unora le spuneți 

încercări, iar altora le spuneți ispite. 

Din moment ce Mă iubești atât de mult și dorești atât de mult să Mă urmezi pe Cale și să vii la Mine ─ 

de ce atunci Tatăl tău permite să fii atât de testat și ispitit? Adevărat vă spun: Pentru că drumul care duce la 

Mine este îngust, iar în această îngustime sunt greutăți. Este la fel de îngustă ca și Calea Patimilor, are 

căderile ei, are spinii ei, multe neînțelegeri și ingratitudini, și toate suferințele vieții. 

7 Dar pentru a ajunge la acest regat al perfecțiunii, nu există decât această cale. Calea cea largă duce 

la împărăția lumii și a păcatului. 

8 Împărăția Mea este puternică și puternică, iar dacă am permis ca o altă putere să se ridice înaintea 

puterii și tăriei Mele, cea a răului, este pentru a o dovedi pe a Mea, astfel încât, în fața înșelăciunii, a 

întunericului, voi să vedeți și să experimentați puterea luminii și a adevărului Meu. Aceasta pentru ca voi 
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să recunoașteți că acest regat al umbrelor întunecate, al aberațiilor și al tentațiilor, deși are o mare putere, 

este instrumentul Meu și Eu îl folosesc în realitate. 

9 Când vă pun la încercare, nu o fac pentru a vă opri pe calea voastră de dezvoltare, căci vă aștept să 

ajungeți în împărăția mea. Dar vreau să veniți la Mine victorioși după lupte, puternici după luptă, plini de 

lumina experienței spirituale după lungul pelerinaj, plini de merite în duh, astfel încât să vă ridicați cu 

smerenie fața și să-l priviți pe Tatăl în momentul în care se va apropia pentru a vă da sărutul Său divin ─ 

un sărut care conține toată fericirea și desăvârșirea pentru sufletul vostru. 

10 Pentru a fi victorios în toate încercările, fă ceea ce te-a învățat Maestrul: Veghează și roagă-te 

pentru ca ochii tăi să fie mereu vigilenți și să nu te lași biruit de ispite. Amintiți-vă că cel rău are un nas 

mare pentru a vă ispiti, pentru a vă doborî, pentru a vă învinge și pentru a profita de slăbiciunea voastră. 

Fiți perspicace pentru a ști cum să o detectați atunci când vă pândește. Pentru că, deși ați avut mari 

încercări și ispite în care ați ieșit victorioși pentru a Mă urma în acest timp, veți avea încercări și ispite 

foarte mari în acest an. 

Lupta din interiorul vostru este mare, lupta din sânul umanității este mare, lupta spirituală din întregul 

univers este, de asemenea, foarte mare. Este momentul decisiv pentru domnia mea, pentru dreptatea mea, 

pentru puterea mea. Iar cei care sunt acum cu Mine, care au învățat din Cuvântul Meu, care se întăresc în 

prezent cu Mine, trebuie să știe și să înțeleagă totul pentru a putea fi victorioși, pentru a putea rezista în 

marile încercări care vor veni asupra omenirii. 

11 Vă învăț să vegheați și să vă rugați ─ nu numai pentru voi înșivă, ci și pentru ceilalți ─ pentru ca 

voi să fiți ca niște profeți spirituali care, prin rugăciunile lor, transmit intuiția semenilor lor, care îi fac să 

simtă pericolele, ispitele. Pentru că în acest fel puteți scuti omenirea de decizii grave și proaste. 

Acest lucru este de neînțeles pentru unii, imposibil pentru alții, dar eu vă spun: este ceea ce Spiritul 

Sfânt a adus discipolilor săi în Era a treia: spiritualizarea, desfășurarea sufletului prin învățătura spiritului, 

pentru ca acesta să evolueze în sus, pentru ca el să-și descopere orizontul spiritual, câmpul potrivit pentru a 

germina, pentru ca el să găsească scara cerului, pentru ca, pe măsură ce urcă, să găsească mereu prezența 

Maestrului, scara cu trepte pe care se sprijină și de-a lungul căreia se apropie de perfecțiune. 

12 Cât de puțini au simțit iluminarea interioară la primul impuls, în acea perioadă în care am trimis 

apelul către fiecare dintre voi. Cât de puțini au fost cei care au mărturisit că sufletul lor a prevăzut 

miracolul, că sufletul lor a simțit că împlinirea promisiunii divine devenea acum o realitate în ei: 

întoarcerea Maestrului. Dar câți dintre voi s-au încurcat în mrejele îndoielii și ale spiritului de contradicție. 

13 Alții dintre voi, care doreau deja să meargă la Cuvântul Meu și la Prezența Mea, au fost ocupați de 

sărbători, de plăceri, de iubiri și sentimente pământești, de treburile voastre omenești, iar Maestrul a 

continuat să vă aștepte. Dar în cele din urmă, cu ajutorul meu, sufletul tău a triumfat și a venit la mine 

pentru a fi convins de prezența mea că "imposibilul" era posibil, că promisiunea mea devenise realitate. 

14 De vreme ce ai fost testat când erai încă slab ─ cât de mult vei deveni așa acum că ești puternic! 

15 Va îngădui Tatăl să permită ca mari confuzii sau ispite să vină asupra ucenicilor Săi? Adevărat vă 

spun că Eu îngădui aceasta acum. Însă nu cu intenția de a vă vedea înfrânți de ispite în aceste încercări ─ 

nu, ci pentru ca voi să transformați întunericul în lumină și, învingându-i pe dușmanii voștri, să-i 

transformați în prieteni și frați ─ pentru ca și voi să vă ridicați deasupra păcatelor oamenilor, lăsând urme 

de bunătate și virtute, transformându-i pe oameni în oameni buni. De aceea, voi îngădui ca încercările să 

vă afecteze. V-am instruit deja cum să treceți: Urmărind, rugându-se și aplicând învățătura mea. 

16 Cum vor fi acele încercări care vin peste voi și care vor sosi în curând? În multe feluri. Pe unele 

dintre ele le-ați trăit deja, pe altele le trăiți în prezent, iar altele vor veni mai târziu. 

Să nu fie nici tristețe, nici teamă în sufletul tău. Așa cum fiecare zi îți aduce o satisfacție și o pâine, tot 

așa și fiecare zi îți aduce o durere. Luați aceste încercări ca pe niște mari lecții pe care vi le dă viața, în care 

trebuie să aplicați învățăturile mele. 

De la "copilul-elev" până la cel avansat ─ cu toții veți avea încercări de-a lungul drumului, iar Eu vă 

atrag deja atenția că este voința Mea ca voi să fiți treji. Nu doresc ca vreunul dintre voi să eșueze în astfel 

de încercări. Dacă cineva se clatină, va exista întotdeauna o mână prietenoasă, o mână frățească, alături de 

el pentru a-l readuce pe calea cea bună. 

Dacă cineva doarme și este surprins în somn, du-te la cel care a adormit și trezește-l. Dacă somnul este 

adânc și nu se trezește, cel care este treaz să fie santinelă pentru cel care a adormit. 
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17 Așa vă instruiesc, așa vă pregătesc și vă pregătesc pentru o împăcare completă, pentru ca și voi să 

știți să iertați. 

18 Gândiți-vă, oameni buni, voi nu știți dacă multe încercări pe care le-ați avut cu mult timp în urmă 

și pe care le-ați depășit cu bucurie din dragoste pentru Cauza mea, nu vă provoacă disperare atunci când 

ele se ivesc din nou pe calea voastră. Nu știi dacă bolile sau lipsa a ceea ce este necesar pentru viața ta nu 

te fac să te îndoiești de mila mea pentru câteva clipe, nu te fac să te îndoiești de pregătirea ta. 

19 Vă vorbesc despre toate acestea pentru că ispita va folosi toate artele sale, toate puterile sale, 

pentru a-i chinui pe discipolii mei ─ discipolii mei care nu sunt singuri în cadrul spiritismului, pentru că ei 

sunt pe tot globul. Îi văd împrăștiați, chiar dacă sunt puțini, dar sunt peste tot pentru că eu i-am trimis. 

Ei vor fi căutați pentru a le testa sufletul în virtutea sa, în iubirea sa pentru Mine, în iubirea sa pentru 

ceilalți, pentru a-l îndoi, pentru a-i oferi bogățiile acestei lumi, gloriile pământești, trecătoare, splendoarea 

gloriei și măreția pământească. Dar așa cum vă avertizez prin intermediul intelectului uman, tot așa îi 

avertizez pe toți acei discipoli prin revelații și prin intuiție. 

20 Fiți vigilenți, vă spune Maestrul! Chiar dacă în curând veți fi afectați de încercări în viața 

pământească și veți fi adesea victorioși în ele, vor veni și alte încercări pentru suflet. Anul 1950 se apropie 

de sfârșit și toți cei care nu s-au pregătit în cadrul acestui popor al meu vor ispiti purtătorii vocii mele, 

lumea mea spirituală, conducătorii bisericii și, de asemenea, "lucrătorii". 

21 Se vor ridica mulți care nu sunt de acord cu încetarea cuvântului meu ─ toți cei care se simt 

incapabili să trăiască deja fără această manifestare se vor ridica pentru a-i cere Maestrului să își revoce 

decretul, să își schimbe decizia și să emită noi decrete pentru poporul Său. Dar în toate acestea va fi ispita, 

care își va semăna sămânța și va chinui inimile purtătorilor de cuvânt, toți fără excepție. Asupra celor pe 

care îi găsește treji și rugându-se, luminați de spiritul ei, acest lucru nu va avea niciun efect. Dar pe cei pe 

care îi va găsi deja influențați de lipsa de pregătire, de rebeliune, de confuzie și de teama de abandon, îi va 

inspira cu siguranță, în ei va găsi o bază, iar aceste inimi își vor asuma dreptul de a denatura în mare 

măsură învățătura mea. 

22 Cine este cel care îl poate determina pe Tatăl să-și schimbe deciziile divine? Adevărat vă spun că 

nici măcar Isus nu a obținut aceasta de la Tatăl. 

Când s-a apropiat ceasul morții sacrificiale a Maestrului, în cea de-a doua eră, Isus a căutat singurătatea 

grădinii și a fost însoțit de discipolii săi. Durerea a inundat inimile apostolilor, iar presimțirea unor 

încercări grele i-a asuprit. Dar și inima lui Isus a fost străpunsă de o mare durere. Atunci Maestrul le-a spus 

ucenicilor Săi: "Priviți și rugați-vă cu Mine câteva clipe". Dar atunci când Maestrul veghea și se ruga, nu o 

făcea doar pentru acei ucenici, ci pentru întreaga lume. 

23 Inima Maestrului, ca om, s-a simțit pentru o clipă abandonată de toți, neînțeleasă și singură, iar pe 

trupul său s-au revărsat transpirații sângeroase. Acest lucru s-a întâmplat atunci când Iisus, ridicându-și 

privirea și vocea, a zis către Tatăl: "Dumnezeul meu, dacă este cu putință, ia de la Mine paharul acesta atât 

de amar. Dar nu voia Mea, ci a Ta să se facă." 

24 Având în vedere cererea Fiului ca Tatăl să-și reia voința, dacă ar fi posibil ─ a auzit Tatăl aceste 

cuvinte? Adevărat vă spun: Nu. A fost scris și decretat, iar Maestrul tuturor Maeștrilor trebuia să se facă 

simțit peste acel trup binecuvântat, pentru ca spiritul să triumfe asupra trupului. Apoi, când m-am întors la 

ucenicii care dormeau, le-am spus: "Duhul este binevoitor, dar carnea este slabă". 

25 Cât de iubitor a fost reproșul lui pentru acel trup! 

26 Cel de-al Treilea Timp se apropie de punctul culminant și, prin urmare, Maestrul vrea ca tu să 

privești. Da, discipolii mei din acest veac. Pentru că, deși cei din al doilea veac au dormit în acel ceas 

binecuvântat și solemn, iar Domnul a vegheat și s-a rugat pentru toți, astăzi vreau ca voi să vegheați și să 

vă rugați, ca să nu cădeți în ispită, ca să permiteți Tatălui să facă voia Sa printre voi. Și dacă El a anunțat 

ora plecării Sale, dacă v-a indicat momentul în care își va retrage Cuvântul Său, atunci trebuie să ascultați 

de poruncile înalte ale Domnului, chiar dacă este o mare încercare pentru voi. Dar tu știi deja că Duhul 

Meu va fi veșnic prezent, că Mă voi face cunoscut de la spirit la spirit și că lumea mea spirituală te va 

apăra și te va proteja. 

27 Sunteți obișnuiți cu aceste manifestări primite de-a lungul unei perioade atât de lungi de timp, încât 

v-ați obișnuit cu ele într-o mare măsură, motiv pentru care simțiți durere la încetarea lor. Dar fiți puternici 

în fața acestei dureri, copiii mei, în fața acestei încercări, dați semne ale nivelului vostru înalt de dezvoltare 
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spirituală. Dar eu vă spun cu adevărat: Toți acei purtători de voce care ajung în această zi bine pregătiți vor 

simți că și ei sunt atinși de moarte pentru o scurtă perioadă de timp. Dar îi voi ridica după aceea. Alții se 

vor simți ca și cum ar fi rămas orfani. 

Dar singurul lucru care va lipsi ─ singurul lucru pe care îl vor pierde ─ va fi sunetul vocii fizice, 

sunetul cuvântului uman, pentru că vibrația luminii mele, a spiritului meu și a inspirațiilor mele vă va urma 

peste tot. Și cu cât mai mare va fi spiritualizarea voastră, cu atât mai mare va fi ceea ce vă va dezvălui 

Duhul Sfânt. 

28 O, dacă aș putea să dau cu adevărat învățătura Mea tuturor ucenicilor Mei din acest timp, uniți într-

o singură mulțime ─ dacă tot poporul Meu ar auzi aceste avertismente! Dar ultima clipă a acestei perioade 

se apropie și vă găsesc încă divizați, distanți din punct de vedere spiritual, fără iubirea unuia pentru 

celălalt. Totuși, din cea mai pură dintre inimile voastre nu se nasc respectul spiritual și caritatea; dar există 

virtuțile pe care le-am semănat ca semințe divine în inima tuturor copiilor mei, așteptând evoluția 

sufletului pentru a renaște la viața de har. 

29 Doar spiritualizarea vă va oferi unirea. Până când nu veți atinge spiritualitatea în Lucrarea Mea, nu 

va exista nici milă, nici înțelegere, nici iubire, iar fără aceste virtuți nu veți putea fi uniți cu Mine. Vreau să 

fiți uniți unii cu alții, pentru ca voi să dați mărturie despre Maestrul vostru, iar eu despre voi. Când spuneți 

printre oameni: "Acesta este Maestrul meu", vreau să spun și eu întregului cerc pământesc: "Aceștia sunt 

ucenicii mei". Dar eu trebuie să mai lucrez cu tine, iar tu trebuie să înveți și să muncești. 

30 Mergeți înainte cu Mine, copiii Mei, căci vă voi ajuta să treceți orice încercare. Îți voi da lumina, 

astfel încât să nu mai fie întuneric pe calea ta. Voi fi întotdeauna vocea iubitoare care nu te va lăsa să 

dormi. Și când se va apropia acel ceas, care este deja aproape, când vă voi spune ultimul cuvânt prin 

această proclamație, atunci voi găsi printre voi devotament spiritual, supunere, înțelegere reală și 

străduința de a progresa. Dar vai de cei care se opun voinței mele! Vai de cei care îi seduc pe purtătorii 

mei de voce! Vai de cei care îi lasă să cadă în plasele ispitei! Căci nimeni nu va putea spune că a fost 

ignorant, nimeni nu va putea pretinde în fața tribunalului justiției mele că nu știa ce face. Care duhovnic nu 

știe că la sfârșitul anului 1950 această formă de manifestare a omului se va sfârși? Cine nu știe că numai 

eu, în consiliile mele înalte, trebuie să hotărăsc acest lucru? Cine nu a auzit că Eu sunt un judecător 

inexorabil? 

31 Așa că atunci când vă voi spune ultimul Meu cuvânt, care va fi "Pacea Mea fie cu voi!", va fi 

liniște în material. Tatăl vostru nu va mai suna cuvântul Său prin mintea umană. Eu nu am prevăzut nicio 

pedeapsă, nu am ridicat o spânzurătoare pentru copiii care nu Mă ascultă sau se opun poruncii Mele ─ 

pentru cei care Mă pun la încercare în acel moment decisiv. Ei vor fi inculpați de ei înșiși, inculpați în fața 

conștiinței lor. Ei vor fi cei care își vor semna propria sentință și vor fi și călăii lor. 

32 Dar ce roade vor putea ei să transmită, ce esență vor putea să verse în inimile oamenilor? Cel care 

se va ridica astfel în neascultare se va lipsi cu mâna lui de autoritate, de daruri și de însărcinări. 

33 Nu pot să te înșel! Eu nu sunt niciodată într-un act de minciună, nu Mă ascund în întuneric. 

Adevărul meu este întotdeauna gol. Dar dacă oamenii nu au fost capabili să vadă goliciunea Duhului Meu, 

este pentru că nu au vrut. Eu nu-mi ascund adevărul meu de voi prin nici o haină. Goliciunea mea este 

divină și pură, goliciunea mea este sfântă și o voi arăta tuturor ființelor din univers. Ca un simbol al 

acestui lucru, am venit în lume gol ca un om și gol v-am lăsat. 

34 Vreau ca adevărul să domnească întotdeauna printre ai Mei, pentru că Eu sunt și voi fi întotdeauna 

în adevărul vostru. Vreau ca iubirea să fie între voi, iar iubirea mea va fi întotdeauna în iubirea voastră. 

Există un singur adevăr, o singură iubire adevărată; și când acest adevăr și această iubire vor fi în tine, 

iubirea și adevărul tău vor fi ale mele, iar adevărul și iubirea mea vor fi ale tale. 

35 Vreau ca discipolii mei să fie așa, pentru că, chiar și după 1950, voi continua să le vorbesc în 

momentele lor de meditație, la adunările voastre, când mergeți singuri. Când ești în companie, vei întâlni 

mereu călătorul, drumețul, care-ți va intersecta calea și-ți va cere să-l inviți să meargă cu tine, iar 

inspirațiile mele vor fi atunci mari, iar tu îți vei simți sufletul mângâiat și vei spune: "Ceea ce Tatăl a 

trimis de dincolo, nu a spus niciodată prin mintea purtătorului de voce. Motivul este că Tatăl își continuă 

lucrarea printre noi." 
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36 Astfel, vreau să vă văd în adevăr ─ cu această umilință, cu această disponibilitate de a mă putea 

face cunoscut vouă. Pentru că încă mai am mari lecții în rezervă pentru viitor ─ toate pe care nu vi le-am 

predat în acest timp. 

Lumea mea spirituală va veni în spiritul vostru și aceasta va fi puternica încurajare care vă va mângâia 

și vă va înveseli pe drumul vostru: apropierea Tatălui, prezența reală a Lui și a Lumii Sale spirituale, 

apropierea Împărăției Sale printre voi. 

Când veți merge la mulțimile de oameni, le veți da mărturie și le veți spune că Eu și Lumea Mea 

Spirituală am fost cu voi, transmisă prin intermediul intelectului uman ─ că voi ați fost cei care ați vorbit 

cu Tatăl și cei care au purtat conversații cu ființele Mele binecuvântate. 

37 Dacă lumea te-ar întreba: "Și acest schimb de gânduri și aceste conversații spirituale au încetat la 

tine?". Atunci ar trebui să spui: "Dialogul cu Tatăl este etern. El și-a căutat copiii încă de la începutul 

dezvoltării lor și în fiecare moment a făcut schimb de gânduri cu creaturile Sale. Dar, în decursul timpului, 

El a căutat o manifestare mai bună, mai perfectă, mai înaltă și mai spirituală." 

Dacă vorbiți cu această simplitate, omenirea va înțelege multe revelații divine și veți face să cadă 

bandajul întunecat care împiedică sufletul să înțeleagă adevărul meu. În acest fel, îi vei face să recunoască 

măreția mea, iar fanatismul și idolatria vor dispărea din inimile lor. 

38 În acest fel, clădirile mândre, altarele de aur și argint, ritualurile pline de fast trebuie să cadă, toate 

vor cădea de la sine, învinse doar de timp. Dar idolatria, templul fanatismului care trăiește în inimile 

oamenilor, se va prăbuși după voia Mea, va fi distrus. Iar de la oamenii care M-au jignit cel mai mult, le 

voi smulge tot ceea ce păstrează în inimile lor, astfel încât să nu rămână nici o urmă a acestor profanări. 

39 O, popor binecuvântat al lui Israel! Fiți plini de puterea și de lumina Mea. Căci dacă vă anunț 

întotdeauna în Cuvântul Meu încercări dificile și evenimente dureroase, este pentru ca voi să vă protejați 

de ele și să le depășiți întregi. Dar, de asemenea, în Cuvântul Meu, revărs mereu balsam și bucurie, 

încredere și speranță în inima și sufletul tău. 

Inimii tale îi anunț și îi pregătesc o viață mai bună pe pământ. Eu mângâi și binecuvântez inima ta 

umană ─ fie că este cea a unui copil, a unui tânăr, a unui bărbat sau a unei femei de vârstă matură sau mai 

în vârstă ─ și deschid noi oportunități pe calea vieții pentru a turna binecuvântări în calea ta. 

Vă învăț cel mai bun mod de a găsi pacea în lume, de a cunoaște fructele care au un gust dulce în gură. 

Vă învăț care sunt faptele permise care vă pot face fericiți și vrednici de pacea mea în această lume care 

este o vale de lacrimi. Vă întăresc legăturile de iubire cu copiii, părinții, frații și surorile, rudele sau 

prietenii și între popoare. 

De asemenea, îți mai învăț încă o dată sufletul viața de dincolo, pe care o poți obține prin meritele pe 

care le dobândești. 

Pentru că toți, fără excepție, va trebui să treceți inevitabil în lumea de dincolo, fără să știți în ce moment 

puteți ajunge acolo, pentru că moartea nu vine doar prin bătrânețe, nu doar prin epuizarea vieții ─ ea vine 

la orice oră, în orice zi, în momentul cel mai puțin așteptat. Amintiți-vă că toți ─ absolut toți ─ veți lăsa 

această viață în urmă. 

40 Dar dacă te bucuri și explorezi această viață umană pe care o trăiești ─ dacă nu ai cunoscut 

niciodată pe deplin această viață de care te bucuri și suferi, pe care o studiezi atât de mult și pe care o 

slujești ─ cum va fi acea altă viață care este deasupra acesteia? Sufletul tău știe ceva din ea, dar acel ceva 

nu este totul. 

Unii mai mult, alții mai puțin ─ cu toții au trăit prin "valea" sufletului, acele regiuni înalte, acele lumi 

mai înalte decât această lume. Dar totuși, sufletul tău trebuie să fie mereu pregătit să intre în alte lumi ─ nu 

în cea pe care ai părăsit-o ultima dată, ci în alta, mai înaltă, pe o treaptă superioară a scării spre 

perfecțiunea sufletului. 

De aceea am venit la voi, de aceea vă vorbesc nu despre viața pământească, ci și despre viața sufletului. 

Pentru că este mai lungă, este viața perfectă, pentru că este casa în care veți rămâne veșnic, și nu vreau să 

fiți tulburați când veți ajunge acolo. Nu vreau ca sufletul tău să se simtă nedemn să bată la ușa mea ─ Nu 

vreau să fii confuz de pasul de la această viață la cealaltă. Pentru că acest pas este semnificativ, este cu 

adevărat un test, o luptă. 

41 Nu vă sustrag toată gândirea dumneavoastră de la viața umană. Eu sunt cel care ți-a dat un trup, cel 

care ți-a întrupat sufletul. Mila mea este cea care v-a trimis să trăiți pe pământ, care a împodobit și 
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binecuvântat această planetă cu tot felul de daruri, regnuri naturale, elemente, creaturi pline de utilitate 

pentru hrănirea, conservarea, reîmprospătarea și dezvoltarea voastră. Eu sunt cel care vă căsătoresc, cel 

care vă dau mandatul de a crește și de a vă înmulți. 

42 Eu sunt cel care vă pun în mâini uneltele de muncă și care binecuvântez această muncă și roadele 

voastre. Eu sunt cel care binecuvântez sudoarea de pe fruntea ta. Prin urmare, nu pot fi eu cel care să vă 

împiedic să vă îndepliniți datoria, atâta timp cât sunteți cu adevărat angajați în ea. Dar împliniți-o, așa cum 

trebuie, cu umilință, cu respect și compasiune față de voi înșivă și, de asemenea, cu compasiune față de 

ceilalți, atunci, cu cel mai mic efort pământesc, veți culege un rod care va da pace și satisfacție inimii 

voastre. 

43 Dar în afară de aceste îndatoriri, de aceste iubiri, sentimente și legături care vă unesc, cer atenție și 

timp și pentru sufletul vostru, pentru acea ființă superioară care ar trebui să guverneze toate mișcările 

inimii, ale minții și ale întregii voastre ființe ─ pentru acea ființă care vă guvernează învelișul trupesc, 

pentru acea ființă care este slujitorul Meu și căreia trupul vostru ar trebui să-i fie acesta. Vreau să îi 

acordați timp și pentru autocontemplarea sa, pentru munca sa, pentru desfășurarea sa, pentru închinarea sa 

la Dumnezeu, pentru îndatoririle sale spirituale față de Tatăl său și față de celelalte suflete. 

44 În Doctrina și în Legea Mea am unit în toate timpurile toate legile, toate îndatoririle, toate formele 

de cult. De asemenea, în această a treia eră, vin la voi și vă instruiesc cu această anvergură, pentru ca să nu 

cădeți în noi fanatisme, să nu cădeți în taină și nici în ispite, să fiți simpli în îndeplinirea tuturor 

îndatoririlor voastre, pentru ca sufletul să nu devină fanatic, iar trupul să nu-și îngreuneze îndatoririle ─ 

astfel încât sufletul să nu fie un obstacol pentru inimă și nici pentru minte, pentru ca și trupul să fie 

binevoitor și conștiința să se facă simțită în trup, pentru ca nici ea să nu împiedice sufletul de la împlinirea 

sa. 

45 Aceștia sunt discipolii mei. Fericiți sunt cei care folosesc cu adevărat lecția mea. Ferice de cei care 

veghează și se roagă în acest an de încercare ─ în acest an în care ispitele și confuziile vor veni în calea 

voastră. În acest fel puteți fi puternici, puteți depăși totul prin rugăciune, prin post, prin urmarea învățăturii 

mele și să știți cum să vă uniți și să vă iubiți unii pe alții și să arătați milă. Nu vreau să existe obstacole în 

calea desfășurării manifestărilor mele, nu vreau să apară divergențe între voi, ci să prevaleze întotdeauna 

înțelegerea și mila, fraternitatea și iubirea, blândețea și umilința. Atunci voi continua să vă răsplătesc și 

Mă voi face cunoscut prin Cuvântul Meu în sânul acestui popor. 

46 Vegheați pentru toți, vegheați pentru voi înșivă, pentru ca bunătatea și pacea să învingă în cele din 

urmă diferențele dintre voi, pentru ca împărăția mea să cucerească împreună cu voi împărăția minciunii, a 

întunericului și a răului. 

47 Mă voi înălța în voi ca învingător ─ vreau să vă priviți Tatăl vostru ca pe Regele Oștirilor care 

învinge răul în voi, iar pe voi înșivă ca pe niște soldați plini de onoare spirituală, plini de mulțumire și de 

pace sufletească. Atunci imnul Armoniei Universale se va auzi în cea mai mare dintre victorii ─ acel 

triumf care va veni, dar în care nici Tatăl vostru, nici voi înșivă nu veți fi întristați că ați "învins" prin 

iubirea voastră. "Învinsul" nostru nu va fi sufletul ─ va fi răul, toate întunericurile, păcatele și 

imperfecțiunile. Triumful Tatălui va fi în salvarea tuturor sufletelor întârziate care erau înrădăcinate în 

întuneric și în rău. 

Sunteți în eroare dacă credeți că cineva se va pierde. Nu aș mai fi Dumnezeu dacă un singur suflet nu 

ar găsi mântuirea. Toți cei pe care îi numiți demoni sunt și ei suflete care au venit de la Dumnezeu și, dacă 

mai sunt pierduți astăzi, vor găsi și ei mântuirea. Când va fi lumina adevărată în ei? Apoi, când, împreună 

cu oștile spirituale de lumină, veți lupta împotriva ignoranței și a păcatului lor cu rugăciunea și cu faptele 

voastre de iubire și de milă. 

48 Fericirea ta și a Tatălui tău și fericirea ta desăvârșită va fi Ziua cea mare a Domnului. Banchetul 

universal va avea loc atunci când vă veți hrăni cu toții la masa Sa cu pâinea vieții veșnice. 

 

Pacea mea fie cu voi! 



U 328 

115 

Instrucție 328  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Fiți bineveniți în prezența Mea ca suflet și ca trup! Căci amândoi se împrospătează, se satură în 

esența mea divină și se întăresc în mine pentru a continua munca de peste zi. 

2 Aici este spiritul meu, și aici este și al tău! 

3 Tatăl și copiii sunt prezenți, se privesc cu iubire față în față, se recunosc, se iubesc și se 

binecuvântează reciproc. Adevărat vă spun, oameni buni, că niciodată până acum sufletul vostru nu a găsit 

calea sigură pentru a ajunge la Mine. Astăzi Mă găsești printr-un moment de înălțare, de eliberare de 

îndatoririle pământești, printr-un moment de pocăință adevărată și de cunoaștere a căii rugăciunii 

spirituale. 

4 Nu mai este timpul exercițiilor penitențiale, al ceremoniilor sau al ritualurilor pentru a vă conecta 

cu Mine, pentru a putea crede că Mă glorificați și Îmi sunteți plăcuți. Ați lăsat demult în urmă acea 

perioadă. Sufletul tău s-a eliberat și se împrospătează în timpul al treilea, întinzându-și aripile spirituale și 

stăpânind infinitul, ridicându-se și transpunându-se la Mine și eliberându-se de suferințele și greutățile 

pământești. 

Când se întoarce în corpul său după înălțare, îi comunică acestuia puterea și lumina sa, îl înalță, îl 

întărește și îl alină. Luându-și în brațe propriul trup, așa cum face un adult cu un copil mic, sufletul îl 

poartă pe căile vieții și ale luminii, îl însuflețește cu credință și cu speranță. 

5 Pe măsură ce trece timpul, sufletul tău încetează să se mai simtă slab, se simte din ce în ce mai 

puternic prin învățăturile mele și prin lumina dobândită în încercările și luptele sale. De aceea, vreau ca 

discipolii mei să devină discipoli, apostoli ai acestei opere pline de lumină, spiritualitate și iubire, pentru a 

vă putea lăsa în locul meu să instruiți oamenii, să le arătați lecțiile pe care nu le-au descoperit și să le 

arătați cu perseverență și fermitate calea spre adevăr ─ calea care duce la pacea acestui pământ și la 

beatitudine și la pacea veșnică a sufletului. 

6 De pe tronul meu înalt trimit raza mea universală. Ea se răspândește și se revarsă în dragoste 

asupra tuturor creaturilor existente. Dar cu voi, oameni aleși, raza mea devine un cuvânt uman, un cuvânt 

inteligibil pentru minte, iar conținutul ei este esența divină și misterul divin care este elucidat. 

Cuvântul Meu coboară la tot poporul Meu și, cu adevărat vă spun, deși copiii Mei au spus adesea: "La 

un astfel de comunicator al Cuvântului și într-o astfel de congregație există înșelăciune", totuși, indiferent 

de orice înșelăciune și lipsă de pregătire, Duhul Meu a fost prezent. Nu vă amintiți că v-am spus de multe 

ori: Nu mă uit la defectele sau la lipsa de pregătire a copiilor mei? 

7 Acum este momentul meu. Este timpul împlinirii pentru Tatăl, impus de El însuși din dragoste 

pentru copiii Săi. De ce m-aș reține în fața păcatului vostru, din moment ce tocmai cu el mă lupt și pe care 

îl voi învinge prin lumina și prin iubirea mea? 

8 Nu condamnați pe nimeni ca înșelător, nu condamnați pe nimeni ca mincinos sau ca pătat. Nu 

vedeți că sunteți cu toții discipolii mei, că toți învățați de la mine? 

După 1950, când Raza mea universală nu va mai deveni un cuvânt uman printre voi, atunci cu adevărat 

"Vai, vai!" pentru cel care ─ oricât de mare ar fi pregătirea sa ─ încearcă să determine Raza mea 

universală să se manifeste ca în acest timp. Pentru că, în ciuda marii sale spiritualizări și pregătiri, el va fi 

un înșelător prin neascultarea sa. 

Va fi momentul în care nu veți mai conta pe prezența Tatălui în forma pe care ați avut-o de la începutul 

acestei revelații până în 1950, pentru că legile și decretele Mele sunt neschimbate. Eu nu-mi schimb 

niciodată lucrarea, dreptatea mea este inexorabilă, iar discipolii mei trebuie să trăiască în armonie cu Tatăl 

lor, în ascultare de El și în deplin acord cu El. 

Cu toate acestea, în calitate de Maestru, vă asigur că, în ciuda marii lor nepregătiri și imperfecțiuni, îi 

iert pe transmițătorii cuvântului prin intermediul cărora Mă fac cunoscut, acum, în timpul manifestării 

Mele, și Mă fac cunoscut și Îmi revărs milostivirea asupra mulțimilor. Dacă în Cuvântul Meu, care este 

puritate și perfecțiune, ei observă imperfecțiunile "cărnii", Eu v-am instruit să recunoașteți pomul după 

fructul său, pentru ca voi să puteți ierta imperfecțiunile umane și să știți să descoperiți prezența, puterea și 

esența Domnului vostru în "gustul" spiritual al fructului. 
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9 În prezent, creez o carte spirituală de amintiri în spiritul vostru și, pe baza instrucțiunilor mele 

divine, se creează și o carte materială a Cuvântului meu. Este Testamentul Divin pe care îl las pentru 

posteritate, pentru generațiile viitoare, pentru generațiile care vor veni după voi. Dar vă spun cu adevărat: 

ei nu vor cunoaște "gustul" imperfecțiunilor voastre. 

Cuvântul Meu ─ fie că este cel pe care spiritul vostru l-a păstrat sau cel înregistrat pe hârtie ─ va fi 

perfect, va fi pur, fără nici o pată, fără nici o impuritate și imperfecțiune, și va fi apa limpede ca cristalul a 

cărei putere miraculoasă potolește setea omului, setea sufletului. Va fi pâinea și vinul cu care sufletul 

omului sărbătorește de multe ori. Ea va fi farul strălucitor și, de asemenea, calea, luminată de lumina 

Duhului Sfânt, pe care călătorii sau naufragiații rătăciți pot descoperi direcția pentru a ajunge în portul 

sigur. 

10 Instaurarea spiritismului în lume nu trebuie să vă pară dificilă, cu atât mai puțin imposibilă. Pentru 

că am făcut câmpurile fertile, iar sămânța pe care v-am încredințat-o este capabilă să germineze. 

Câmpurile o așteaptă și, deși nu toate sunt pregătite, unele așteaptă să fie semănate, altele sunt curățate, iar 

această curățire este o stropire de dreptate, de încercări, de înțelepciune și de iubire din partea Tatălui 

vostru. 

11 Acum, omenirea, împărțită în popoare, rase, limbi și culori, primește de la Spiritul meu divin 

partea lor de judecată, încercările care îi aparțin fiecăruia, lupta, creuzetul și ispășirea pe care le-am 

prevăzut pentru fiecare persoană și pentru fiecare rasă. Dar tu știi că judecata Mea are la bază iubirea, că 

încercările pe care Tatăl le trimite oamenilor sunt încercări de iubire ─ că totul este îndreptat spre 

mântuire, spre bine, chiar dacă în aceste vizite pare a fi nenorocire, osândă sau mizerie. În spatele tuturor 

acestor lucruri se află viața, păstrarea sufletului, răscumpărarea lui. Tatăl îl așteaptă mereu pe Fiul risipitor 

pentru a-l îmbrățișa cu cea mai mare iubire. 

12 Există rase întregi care nu Mă recunosc, există popoare care se încăpățânează să se îndepărteze de 

legile Mele, care nu vor să cunoască învățătura Mea, care se opun pentru că o consideră depășită de timp. 

Cei care nu M-au înțeles sunt cei care insistă asupra libertăților pământești. Sunt, de asemenea, cei care fac 

adesea ceea ce este bun din interes propriu și nu din generozitate. 

Totuși, fiecărui popor și fiecărei rase îi sunt destinate dreptatea și încercările Mele, iar acestea sosesc zi 

de zi pentru a face în cele din urmă inimile și sufletele lor roditoare, ca și cum ar fi niște câmpuri arabile, 

iar după ce au fost lucrate, pentru a pune în ele sămânța, sămânța eternă a iubirii Mele, a dreptății Mele și a 

luminii Mele. Acele popoare vor vorbi despre Mine cu dragoste, acele rase își vor pune speranța în Mine, 

iar în sufletele tuturor popoarelor din această umanitate vor răsuna cântece de bucurie, coruri de laudă și 

dragoste pentru singurul Domn al tuturor popoarelor. 

13 Cu toate acestea, acum este o perioadă de testare și de luptă. Chiar și Dumnezeul tău se luptă în 

acest moment. El este Domnul oștirilor și v-a desemnat ca soldați ai Lui. 

Astăzi sunteți încă slabi și neîncrezători în voi înșivă. Măsurați încercările, vă imaginați lupta și vă 

lăsați sufletul și inima să devină lași. 

Spiritul vostru creează o scară în interiorul său, iar în panoul din dreapta pune binele, iar în cel din 

stânga răul acestei umanități. Atâta timp cât vedeți că binele este doar ca un bob de porumb, iar răul ca o 

sută de bobițe, nu știți ce să faceți. Atunci vă uitați în voi înșivă și vedeți că nu sunteți nici drepți, nici 

virtuoși, nici sfinți și credeți că numai cei drepți, virtuoși și sfinți pot aduce răscumpărarea acestei 

umanități, care este amorțită în rău, împietrită în ură, materializată în pasiuni, în vicii și în mizerie. 

14 Îți judeci propriul sanctuar și vezi în el mica ta ofrandă, flacăra ta slabă. Invadezi sanctuarul 

celorlalți și vezi că nu mai este o frâu care să oprească cursul frenetic al oamenilor. Atunci crezi că atunci 

când vorbești despre Dumnezeu nu ești ascultat ─ că atunci când vorbești despre facultățile spiritului, ești 

luat în râs. 

15 De ce atât de puțină încredere în comoara de o valoare inestimabilă pe care v-am încredințat-o în 

această Lucrare pe care v-am dezvăluit-o? Adevărat vă spun că, fără să deveniți sfinți sau drepți, veți putea 

să faceți mari lucrări de mântuire printre oameni, mari minuni printre oameni și veți putea fi un exemplu 

printre oameni. Dacă ar fi să trimit sfinți și ființe perfecte în această umanitate pentru a da un exemplu 

oamenilor, ar părea imposibil ca ei să le semene măcar! 
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Voi trimite printre oameni păcătoși convertiți care ─ fără să devină drepți, sfinți ─ știu să lase un 

exemplu de înnoire, de pocăință, de curaj, de zel în învățătura Tatălui, de dorință, de progres și de 

dezvoltare spirituală, și aceștia sunteți voi! 

16 Sufletul tău va atinge perfecțiunea într-o zi, dar nu știi când. Tatăl nu vă va forța, nici voi nu vă 

veți forța pașii. Dar, cu toate acestea, nu ar trebui să vă opriți niciodată. Chiar dacă pasul tău este lent, 

vreau ca el să fie mereu ferm și ascendent. 

17 Că va trebui să lupți printre oameni? ─ 

Acest lucru este adevărat. Că se va pune la îndoială mărturia pe care o aduceți printre ei, că M-am făcut 

cunoscut prin intermediul intelectului uman pentru a vă aduce acest Cuvânt pe care îl transmiteți acum? 

Acest lucru este sigur. Totuși, acest lucru nu trebuie să vă jignească, pentru că în toate timpurile omenirea 

s-a îndoit de prezența Mea și de venirea Mea în această lume, și asta pentru că oamenii nu s-au cunoscut pe 

ei înșiși ─ pentru că omenirea, deși se spune iubită de Tatăl, nu a înțeles niciodată măsura acestei iubiri ─ 

pentru că, deși crede că Îl cunoaște pe Domnul său, nu știe că unul dintre cele mai frumoase atribute ale 

Sale este cel al umilinței. De aceea, am venit întotdeauna la oameni într-o manieră umilă, nu mi-am folosit 

niciodată toată puterea, nici toată splendoarea, nici toată gloria în manifestările mele divine. Atunci 

oamenii nu se puteau uita la Mine, nu puteau nici să-mi reziste! 

18 Întotdeauna m-am limitat, dar nu m-am limitat în umilință, în iubire și în tandrețe. Căci cu aceeași 

iubire cu care te iubesc astăzi, te-am iubit în al doilea timp, în primul timp și te voi iubi în vecii vecilor. 

Pot să vă spun cu adevărat că Tatăl v-a iubit înainte de a exista. 

19 Printre voi sunt ucenici care se întreabă: "De ce sufletul nostru nu a putut să rămână și să 

persevereze în bunătate și virtute, deși a izvorât dintr-un tată plin de iubire, plin de puritate și 

perfecțiune?". Maestrul vă răspunde: Ți-am trimis sufletul pe pământ, înzestrat cu toate calitățile care 

există în Tatăl, și l-am creat ca pe un copil asemănător cu Creatorul său. I-a fost încredințat un trup pentru 

umblarea sa pe pământ, dar acest trup a fost cauza încercărilor și a luptei pentru suflet, deoarece carnea 

este slabă. Trebuia să fie așa ─ seducător ─ pentru a testa puterea sufletului. 

20 Virtutea nu se arată decât la încercare. Lumina strălucește cel mai puternic în întuneric, lumina nu 

strălucește în lumină, așa că era necesar ca sufletul tău să fie testat și purificat. Căci sufletul tău are un 

început, dar în inocența sa nu avea niciun merit, îi lipsea experiența, dezvoltarea și perfecțiunea. Pentru 

aceasta i s-a poruncit o treaptă inferioară de viață pentru a putea urca la o alta, mai înaltă, și așa mai 

departe pe cele șapte trepte ale scării spre desăvârșire, până când ajunge în prezența Tatălui ca un suflet 

perfect și pur ─ plin de lumină, dezvoltat prin desfășurarea tuturor darurilor sale, desăvârșit în toate 

facultățile sale, cu multe merite dobândite în luptă, plin de cunoaștere de sine, de Tatăl său și de viață, 

conștient de originea sa, de scopul pentru care a fost creat și de locul unde s-a întors. 

21 Așa cum sufletul a întâlnit în trup începutul luptei sale pe calea pământească, tot așa a întâlnit un 

număr infinit de încercări și ispite ─ unele palpabile și altele invizibile ─ ispite și încercări atât de 

puternice încât l-au doborât prin intermediul trupului ─ unele vizibile și altele perceptibile doar pentru 

suflet, pentru spirit, pentru corzile sensibile ale inimii și ale minții. 

22 Sufletul a fost testat în toate felurile încă de la originea sa. Din moment ce a fost testat de rău ─ 

credeți că Tatăl ar putea să posede răul pentru a-și ispiti copiii? Adevărat vă spun: Nu. Dar răul există și el 

de la originea ta, el a provocat slăbiciunea, seducția sufletului și a "cărnii". 

Deoarece sufletele nu știau să se folosească de propriile forțe și "carnea" a cedat ispitelor ─ ce a făcut 

Tatăl în această privință? El a permis forțelor răului să vă testeze. O dată și de o mie de ori am îngăduit 

acest lucru pentru a testa în tine lumina Mea pe care ți-am încredințat-o, pentru a pune la încercare virtutea 

ta, care este a Mea, pentru a te purifica în durere, în momentele dificile de criză, în haosul vieții, pentru ca 

în timpul acestor încercări și al acestor evenimente dificile, sufletul tău să găsească ocazii de perfecțiune, 

de împlinire a legii ─ ocazii de a dovedi semenilor tăi și Tatălui tău tăria și statornicia sa în legile Mele. 

23 Întotdeauna ați cunoscut intuitiv legea mea ─ legea mea care poruncește binele și condamnă răul. 

În mod intuitiv, fiecare ființă umană, încă de la primii săi pași pe pământ, recunoaște ceea ce este bun și 

descoperă acolo unde este rău. Dar voi nu ați fost în stare, ca primii oameni, să rămâneți în legea naturală, 

așa cum a fost poporul meu înainte de venirea lui Moise. Credeți că poporul meu Israel, care era în curs de 

formare, nu și-a recunoscut Tatăl înainte de venirea lui Moise? Adevărat vă spun că nu a fost așa. 
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Încă de la începutul acestei umanități a existat cineva care M-a recunoscut și, prin el, am fost 

recunoscut și de alții. Dar atunci când, în rândul omenirii, răul a căpătat o pondere mai mare decât binele, a 

trebuit să vin să-i amintesc omului de bine, a trebuit să Mă fac perceptibil fizic pentru a Mă face vizibil și 

tangibil oamenilor, așa cum s-a întâmplat la Sinai, când am proclamat Legea Mea în fața lui Moise, care 

era înconjurat de poporul său, i-am dat-o cioplită în piatră și l-am trimis la poporul său, pentru ca ea să fie 

sămânță printre toate popoarele. 

24 Prin această lege, poporul meu a fost salvat, eliberat și a obținut bunăstare și fericire pe acest 

pământ și speranță pentru viața de dincolo. Dar a venit ziua stricăciunii legii mele, ziua obișnuinței cu ea, 

și iarăși răul s-a răspândit până când a depășit chiar și binele. 

Când aceste porunci au fost treptat pervertite, când oamenii au început să creeze noi căi în interiorul 

Meu, a trebuit să vin din nou, dar acum ca Mesia, făcut om între oameni, pentru a îndrepta căile și a le lega 

de calea adevărului, pentru a-i atrage pe oameni spre adevăr și bine, pentru a-i invita pe calea dreptății și a 

iubirii ─ pentru a-i demasca pe înșelători, pentru a distruge tot ce este fals, toate superstițiile și pentru a le 

spune: "Aceasta este Legea, aceasta a fost ceea ce am livrat în acele Primele Timpuri!" 

25 Prin această venire a mea, noi popoare ale pământului și noi rase au găsit, de asemenea, calea, 

pacea, fericirea spirituală, hrana și speranța pentru lumea de dincolo. 

26 Timp de o lungă perioadă de timp, această umanitate s-a hrănit cu bogatul banchet al Împărăției 

Cerurilor. Dar iată că și această masă a fost pângărită și, deja în această stare, adusă oamenilor flămânzi, 

învățătura mea a fost falsificată, învățăturile mele au fost de asemenea răstălmăcite și interpretate greșit. 

Îndeplinirea legii de către copii și închinarea lor la Dumnezeu nu erau ceea ce poruncise Tatăl, așa că a 

fost necesar să se întoarcă la popor și să răscumpere astfel o promisiune. Căci am știut dinainte că prezența 

Mea printre oameni este necesară din când în când. 

Prin urmare, acum este epoca prezisă în care Domnul va veni din nou la voi pentru a vă cere socoteală 

de legea veacurilor trecute, de revelațiile, învățăturile și miracolele cu care ați fost binecuvântați din belșug 

în cele două veacuri care au trecut înainte. 

27 Acesta este motivul pentru care am venit. Pentru că nu ați putut să stați tari în bunătate și să 

rămâneți în ea, pentru că ați cedat slăbiciunilor cărnii, pentru că ați căzut în ispite vizibile și invizibile ─ 

sub acea putere supranaturală a răului care există asupra voastră. 

28 Credeți că în acel Prim Timp toți martorii venirii Mele au devenit credincioși în fața ei? Într-

adevăr, nu toți! 

29 Credeți că această revelație a fost crezută de toți atunci când a fost dusă în alte țări, în țările 

păgânilor? Nu. Mulți nu au înțeles că Legea era o lucrare divină. Mai degrabă, ei credeau că era opera 

oamenilor. Dar când această lege a fost stabilită și manifestată prin dreptatea ei, prin propriile lor fapte, 

atunci marii necredincioși au cercetat-o. 

30 La fel a fost și în Era a doua. Mii și mii de bărbați și femei M-au auzit. Mulți au crezut cu adevărat, 

dar și mai mulți s-au îndoit și au crezut nu că omul acela era Mesia, ci că era un om ca toți ceilalți. 

Cuvântul Său a devenit de neînțeles și confuz din cauza necredinței lor, și a fost plauzibil și clar doar 

pentru cei care au crezut bine. De aceea, am fost combătut, batjocorit și persecutat de necredincioși, iar 

suferințele Mele, faptele Mele, minunile Mele nu erau considerate de necredincioși ca fiind lucrări divine, 

ci ca fiind opera oamenilor. 

31 Când Doctrina mea s-a răspândit în întreaga omenire prin propriile sale manifestări, când martorii 

mei au dat, de asemenea, dovada că sunt adevărații mei discipoli, adevărații mei martori, omenirea 

necredincioasă s-a convertit la Doctrina mea, a vărsat lacrimi de pocăință și a devenit, de asemenea, 

discipolii mei. 

32 De ce ar trebui să fiți surprinși că acest lucru se întâmplă și în acest moment?  

33 Unii se vor îndoi de mărturia ta și de faptul că M-am făcut cunoscut omului prin intermediul 

intelectului. Unii, când își vor întoarce ochii spre acele cărți materiale care conțin Cuvântul Meu, se vor 

îndoi că este o lucrare divină primită prin inspirație. Atunci ei vă vor atribui totul vouă, oamenilor, 

vanității umane, pentru că există neîncredere în această umanitate. Dar ar trebui să treceți cu vederea 

neîncrederea și necredința fără să vă condamnați semenii, fără să vă faceți violență vouă înșivă, pentru că 

știți că după neîncredere și necredință, credința va veni ca rezultat al propriilor voastre fapte. 
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Lăsați-i să vă vadă lucrările, mărturiile voastre să fie cu adevărat pline de lumină, astfel încât nu cărțile 

sau cuvintele voastre să convertească lumea, ci faptele voastre bune cu care pecetluiți mărturia că am fost 

cu voi, că am venit "pe nor" pentru a Mă face cunoscut prin intermediul razei Mele, printr-un purtător de 

voce, un om, care a fost desemnat astfel de Spiritul Meu Divin. 

34 Vă voi trimite în toate colțurile lumii, precum și pe copiii voștri, care vor fi și ei ucenici ai Duhului 

Sfânt, iar copiii lor vor purta și ei sămânța mea. Dar vă spun cu adevărat, nu vor trece nici trei generații 

după a voastră înainte ca această umanitate, în fața spiritismului, a venirii Duhului Sfânt, să fie zguduită 

din temelii de evenimente extraordinare, dintre care unele le-am realizat printre voi, în timp ce pe altele le 

pregătesc pentru viitor. În același mod, veți elimina treptat împărăția răului. Această putere se va destrăma 

din ce în ce mai mult prin faptele voastre de iubire și dreptate. 

35 Fiecare om care se convertește la spiritism va fi unul mai puțin care aparține acestei împărății. Dar 

dacă voi credeți că vă dau sarcina sau misiunea de a învinge atmosfera răului prin lucrările voastre de 

iubire și de lumină, vă spun cu adevărat că nu este încă momentul în care îl puteți învinge complet, că el 

este încă mai puternic decât voi. Dar din cauza acestor cuvinte pe care vi le spun, nu vă ascundeți armele și 

nu vă abțineți să le scoateți ─ nu, copiii Mei. Ține minte, deși sabia ta nu este atotputernică, Eu sunt 

atotputernic și sunt în sabia ta. 

36 Luptă împotriva ispitelor, descoperă capcanele, rupe plasele și frânghiile seducătoare, descoperă-le 

prin intuiția ta când se ascund în spatele vălului de dincolo, descoperă-le când se ascund printre oameni 

sau în luptele oamenilor ─ luptă mereu. 

Eu vă spun: Vei fi cu Mine în această bătălie. Eu sunt în ea ca un mare luptător împotriva întunericului 

și a tot răul existent, iar în cele din urmă Eu voi fi cel care va da lovitura finală și care va învinge, cel care 

va fi alături de voi, iar voi veți fi cei care Mă vor ajuta să înving. Victoria finală asupra ispitei și a răului nu 

va veni pentru voi, poporul Meu, în acest timp. Va trebui să leg această putere pentru o vreme, dar meritele 

tale în acest sens îți vor fi luate în considerare. 

Timpul în care această putere va fi legată va servi pentru ca bunătatea să prindă rădăcini în inima 

omului, pentru ca bunătatea, în toate formele sale, să crească în putere. Atunci, când omul se va fi întărit în 

bunătate, când bunătatea va cântări mai mult decât răul pe cântarul dreptății mele, ispita, sub toate formele 

ei, va fi dezlegată pentru o altă perioadă de timp, și chiar în acest timp nu sabia mea o va învinge, ci 

propriile voastre arme. 

37 Voi privi doar de la infinit, pentru că atunci veți avea puterea necesară pentru a învinge inamicul. 

Virtutea, în toate formele sale, va fi prevalat în această lume, iar ispita nu va găsi nici un colț, nici o ușă 

deschisă, nici o cameră, iar cele mai mari capcane, cele mai mari capcane vor fi anulate până la ultimul 

element al acestei puteri a ispitei. Atunci, când împărăția lor va fi zdrobită și divizată, va veni începutul 

triumfului vostru, iar întunericul se va transforma în lumină, răul va deveni bun și cei pierduți vor fi găsiți. 

38 Iată, acesta va fi triumful din sufletul tău, iar când vei cânta atunci laudele tale, va fi triumful 

luminii, al dreptății și al iubirii. Căci nu veți pleca din lumea aceasta ca niște eșecuri, nu veți pleca ruinați 

de ispite. Nu, copiii mei. Deși ați căzut de mult timp și veți continua să cădeți prin aceste capcane, va veni 

ziua triumfului vostru, când vă veți ridica fețele și veți privi la Domnul vostru, așa cum soldatul se ridică 

în fața comandantului său. 

39 Oameni buni, vă pregătesc pentru bătăliile care vor urma. Vreau să te văd mereu victorios în toate 

bătăliile. Dar nu vreau ca aceste victorii să vă flateze mândria. Ele nu trebuie să fie victorii pentru 

vanitatea voastră, ci pentru împărăția Mea. Ele trebuie să fie satisfacții profunde și sincere pentru smerenia 

ta spirituală, care nu se văd nici măcar pe propria ta față. 

40 Faptele voastre de iubire și de milostenie nu vor fi făcute publice, nu vor fi farisei printre voi care 

să se bucure de caritatea practicată printre semenii lor. Voi veți fi cei care faceți binele în tăcere. 

Trăiești deja în timpul Duhului Sfânt, iar sufletul tău se desfășoară acum în toate capacitățile sale de a 

face bine prin intermediul lui. Veți putea dărui ─ nu numai bunurile pe care le dețineți pe pământ, ci și pe 

cele pe care le posedă mintea, inima și sufletul vostru. Ceea ce nu poți face prin cuvântul tău, prin 

personalitatea ta pământească, fă prin rugăciune. Vorbește cu Mine, ridică-te la Mine și de acolo vei putea 

face mari fapte de milă și de iubire. 
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Dar dacă conștiința vă spune că trebuie să vă despărțiți de ceva material pentru a-l dărui celor nevoiași, 

nu intenționați să înlocuiți acel beneficiu cu o rugăciune. Nu vă străduiți să vă ascundeți sau să vă mascați 

egoismul prin rugăciuni spirituale. Să nu nutrești dorința că ceea ce poți face tu, ar trebui să facă Tatăl. 

41 Permiteți conștiinței voastre să vă poruncească întotdeauna și să vă spună în ce fel trebuie să faceți 

caritate, iar dacă în această caritate este necesar să vă despărțiți de ceva al vostru, nu lăsați ca inima 

voastră să regrete acest lucru. Întindeți mâna și veți simți fericirea în suflet. Atunci inima ta va anticipa și 

ea bucuria în Tatăl tău. 

42 Vă pregătesc pentru marile bătălii dintre oameni și vă spun: Oamenii de astăzi sunt interesați de 

lumea de dincolo ─ nu chiar toți, dar cu toate acestea se explorează spiritualul în toate punctele 

pământului, se încearcă explorarea tezaurului secret al Domnului, se discută și se studiază cărțile, oamenii 

pătrund în filosofii și științe. 

Motivul este că sunt căutat, că prezența Mea este simțită de toți și ei încearcă să Mă găsească. Sufletele 

știu că Eu sunt sursa iubirii și a iertării, așa că îndrăznesc să Mă caute, în ciuda greșelilor lor, pentru că 

speră la iertare și mântuire. Ei știu că eu sunt o sursă inepuizabilă de milă și că sunt și o masă plină de 

hrană pentru a le satisface foamea și setea. 

43 Credeți că în această căutare oamenii nu devin puternici și nu se pregătesc? Credeți că în cadrul 

studiilor lor nu se realizează dezvoltarea și desăvârșirea? Da, oameni buni. Odată ce ați pornit la drum, veți 

fi surprinși. Dacă vorbiți cu semenii voștri care se hrănesc la umbra altor copaci ─ care mănâncă alte 

fructe decât cele pe care vi le-am oferit ─ veți constata că și ei s-au hrănit, că și ei sunt puternici. Iar când 

va veni momentul bătăliei, când va trebui să vă folosiți de sabia rațiunii, a cunoașterii și a înălțării 

spirituale, veți descoperi că și sabia semenilor voștri posedă puterea luminii. 

44 Nu dormi ca să poți lupta, ci învață să recunoști victoria. Căci adesea victoria va fi în înfrângerea 

ta, iar înfrângerea adversarului va fi doar aparentă. Victoria va fi în voi înșivă, iar după aceea se va reflecta 

pe fața celui care aparent v-a învins. 

45 Înțelegeți-Mă, oameni buni. Pentru că va veni momentul când va trebui să tăceți, când trebuie să vă 

plecați gâturile cu smerenie în adevărata umilință, și atunci adversarul se va ridica deasupra voastră și își 

va da lovitura. Dar tu vei fi tăcut, îți vei fi aplecat deliberat gâtul, iar mai târziu vei vedea sămânța pe care 

ai lăsat-o să răsară în sufletul aceluia, și că lovitura sabiei tale de lumină și iubire a lăsat o rană adâncă în 

inima fratelui tău ─ nu a dușmanului tău ─ și prin acea rană va trece aroganța acelei inimi și va intra 

sămânța Maestrului. 

46 Ai avut deja experiență, pentru că ai venit adesea la sanctuarul Meu pentru a-mi spune: 

"Învățătorule, am semănat într-o inimă cu mare dragoste, dar urechile lui nu M-au auzit, a rămas rece și 

dur, iar buzele lui și-au bătut joc de Mine". 

Dar Stăpânul a zâmbit cu dragoste, te-a umplut de pace și speranță și ți-a spus: "Așteaptă, căci sămânța 

ta nu s-a pierdut, a ajuns în fundul acelei inimi". Lasă-l acolo! Îi voi da ploaie și o voi face roditoare. Voi 

îndepărta buruienile și bolovanii pe care mâna ta nu i-a putut îndepărta deocamdată. Dar roagă-te pentru 

acela, nu-l uita, roagă-te spiritual și speră că va veni vremea satisfacției și a fericirii tale. 

Dar dacă acel moment a venit târziu, a provocat îndoieli în tine. Dar, pentru ca îndoiala să nu persiste 

la nesfârșit, v-am spus: "Aduceți-vă aminte de sămânța pe care ați semănat-o! A dispărut în aparență, dar 

în locul lui a crescut un tufiș. Îngrijiți-o acum pentru ca ea să dea roade." Bucuria ta și a celorlalți a fost 

mare. 

47 Vă pregătesc, oameni buni, pentru ca voi să nu fiți nerăbdători, pentru ca răbdarea spirituală să 

determine îndeplinirea misiunii. Pentru că sămânța pe care ți-o încredințez încă o dată nu are limită de 

timp pentru a germina, ca și sămânța de pe pământ. Ea se desfășoară în eternitate, iar acest timp poate fi 

atât scurt, cât și lung. Voi nu știți acest lucru, sarcina voastră este doar să o hrăniți și să o păziți prin 

rugăciunea și iubirea voastră. 

48 Acesta este modul în care Maestrul vă pregătește pentru perioada de după plecarea sa. Vreau ca 

fericirea de care vă bucurați astăzi, când ascultați cuvântul meu prin intermediul minții umane, să continue 

și după plecarea mea. Oameni buni, eu vreau ca ─ când spiritul meu așteaptă în acel înalt dincolo de 

apropierea voastră prin rugăciune, fie individual, fie colectiv ─ să văd în inima copiilor mei fericirea și 

încântarea pe care o văd astăzi; că, în deplină cunoștință de cauză a tot ceea ce s-a întâmplat în acest timp 

─ de tot ceea ce Tatăl ți-a dat și de punctul final pe care l-a stabilit pentru manifestarea Sa prin intelect, tu 
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vii să-i aduci mulțumirile tale infinite; că, cu un cântec de laudă pe care buzele tale îl ascund, dar care arde 

în sufletul tău, vii să-i spui: "Părinte, câte lucruri ne-ai dăruit Tu! Câtă încântare în sufletele noastre în 

acele vremuri! Cât de inundate de lumină ai lăsat sufletele și ce moștenire prețioasă ai lăsat omenirii!". 

49 Atât de fericită vreau să vă văd, o, popor! Nu vreau să văd printre voi un suflet care a rămas în 

urmă, nu vreau să văd pe nimeni care continuă să rătăcească în necredință, care despică firul în patru în 

mijlocul păcatelor sale și a lipsei sale de folosire a harului Meu. Vreau să văd unitate în rândul poporului, 

pentru ca în Duhul Meu să-i sporesc strălucirea și să măresc strălucirea sa 

poate simți rugăciuni care exprimă următoarele: UNITATE, PACE ȘI BUNĂVOINȚĂ ─ CREDINȚĂ, 

SPERANȚĂ ȘI MILĂ. 

50 Astfel, vreau să văd aceste virtuți cultivate de sufletul tău și fluturând ca un stindard în vânt, în 

infinit, ca să-ți pot da porunca de a porni spre toate popoarele, spre masele de oameni, care Mă așteaptă cu 

adevărat și tânjesc cu inima arzând după revenirea lui Mesia, Răscumpărătorul poporului. Unii spun: 

"Maestrul este deja printre noi, dar este invizibil". Vă spun, binecuvântată fie intuiția și presimțirea acestor 

suflete. Alții spun: "Nu, El nu a venit încă, trebuie să vină în mod vizibil și palpabil, ca la a doua oară". 

Motivul pentru aceasta este că au uitat "norul" ─ acel nor spiritual în care am venit în acest al treilea timp. 

51 Sunt alții care au uitat complet această promisiune și nici nu veghează și nici nu se roagă. Dar voi 

ați fost pregătiți, vi s-a dat revelația Erei a Treia cu o voce vie, astfel încât să puteți merge la semenii voștri 

fără ezitare, cu deplină siguranță, și să nu vă lăsați intimidați în fața marilor mulțimi. 

Pentru că atunci când va veni vremea, veți fi interogați și veți pleca cu inimile satisfăcute de mărturia 

voastră. Credincioșii vor forma legiuni, necredincioșii vor forma și ei legiuni și vor lupta. Dar armatele 

necredincioșilor vor fi în curând decimate, pentru că atunci va fi momentul în care Duhul Sfânt va avea 

întâietate. Căci el se va infiltra în toate inimile. 

52 Întăriți-vă, ucenici, hrăniți-vă, faceți-vă bine cu Mine, treceți peste încercările pământești, aveți 

curaj în fața vieții. Nu priviți cu indiferență durerea care vă afectează, căci această piatră de încercare vă 

va desăvârși. Nu blestemați durerea, nici nu o blestemați, mai degrabă binecuvântați-o. Dacă paharul 

suferinței trebuie să fie băut de tine, bea-l. Dacă drojdiile sale nu pot fi băute de voi, le voi bea eu. Dar fiți 

devotați și răbdători. 

Privește durerea mai mult cu sufletul decât cu "carnea", sau simte-o mai mult cu sufletul decât cu 

trupul, atunci vei experimenta câtă întărire vei găsi în meditațiile sufletului tău. Veți experimenta câtă 

lumină dă spiritul sufletului și aceasta învelișului său corporal. În sufletul tău vei găsi balsamul divin, 

adevăratul balsam, care calmează și vindecă orice suferință, și prin el te vei vindeca cu adevărat. 

53 Fiți adevăratul duhovnic, fiți adevăratul meu discipol, o, oameni buni! Atunci toți spinii, piedicile 

și obstacolele de pe cale vor fi ușurate și atenuate. Acea povară care apasă temporar pe umerii tăi va fi 

inexplicabil de ușoară dacă meditezi și te rogi. Veți avea explicația pentru acest lucru în voi înșivă. 

Aceasta pentru că sufletul se va ridica, se va înălța puternic și își va face "carnea" puternică. De aceea, 

vreau să trăiești o viață elevată, pentru ca de acolo să domini acea viață, iar sufletul tău să lupte și să 

învingă în toate încercările ─ pentru ca de acolo să domine "carnea", patimile, slăbiciunile și greutățile ei. 

54 Ridicați-vă mai mult și mai mult, poporul meu, atunci pacea și împărăția Tatălui vor fi la îndemâna 

voastră și, cât timp veți locui pe acest pământ, sufletul vostru va fi un locuitor al împărăției de pace a 

Tatălui! 

55 Acesta este cuvântul meu de învățătură, pe care vi-l dau în acest devotament de dimineață ca 

instrucțiune. Luați-o cu voi în suflet, în ea este cuprinsă toată dragostea Maestrului, în ea este cuprinsă o 

armă cu încurajarea de a vă ridica și de a lupta în viitor. 

56 Rugați-vă pentru întreaga umanitate în acest moment, vă spune Maestrul, și rugați-vă cu adevărat 

pentru toți frații și surorile voastre spirituale! Acum este momentul rugăciunii. Spiritul meu de iubire și de 

pace își va întinde mantia peste întregul univers pentru a-i învălui pe toți copiii mei în această mângâiere, 

în acest balsam și în această binecuvântare părintească, o, popor binecuvântat al Divinității mele! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 329  
1 Binecuvântați sunteți voi care doriți să vă sporiți cunoștințele pentru a descoperi lucrurile 

superioare. 

2 Fericiți și binecuvântați sunt cei care vor să vadă clar. Dar vă spun cu adevărat: trebuie să studiați 

și să cercetați Cuvântul Meu, ca să cadă legătura de la ochi care vă acoperă ochii. 

3 Omul este de două ori vinovat. Nu numai pentru că nu face niciun efort ca să cadă acel bandaj care 

îl împiedică să cunoască învățăturile mele, ci și pentru că se epuizează în legăturile cărnii care îl ispitesc la 

plăcerile pământești în detrimentul bucuriilor spirituale. Astfel se ajunge ca el să devină sclavul patimilor 

sale, iar voința sa de înnoire este distrusă. 

4 Orbii vor să-i călăuzească pe cei orbi, iar cei care nu au urmat învățătura mea vor să-i călăuzească 

pe păcătoși. Omul este slab pentru că nu a vrut să înceapă să se înnoiască și să se purifice cu cuvântul meu. 

El nu a vrut să se folosească de acea forță cu care este înzestrat, care este voința de a lupta împotriva 

viciilor sale și de a se învinge pe sine. 

Când sufletul tău câștigă această bătălie, atunci poți spune că ești eliberat. Când sufletul tău va domina 

asupra "cărnii", vei vedea că până și prădătorii se vor pleca cu blândețe la chemarea ta de iubire. 

5 Când omul se va spiritualiza, va înțelege, prin lumina Sfântului meu Duh, tot ceea ce a considerat 

un mister în Dumnezeu și în natură. 

6 Nu spuneți că credeți în Mine când faptele sau gândurile voastre spun exact contrariul. Va veni o zi 

în care, datorită spiritualizării voastre, veți simți că Eu sunt în voi și voi sunteți în Mine. Dacă vreți să fiți 

adevărații mei discipoli, căutați această spiritualizare. 

7 Masa mea este așezată, veniți să vă hrăniți cu pâinea vieții veșnice, pregătiți-vă cu lecțiile mele de 

iubire, îndepărtați-vă ignoranța prin lumina mea, eliberați-vă de pasiuni, fiți copii ai luminii. 

8 Atunci faptele tale și spiritualizarea ta vor fi ca un imn pe care sufletul tău îl cântă pentru a-l slăvi 

pe Tatăl tău. 

9 Pregătiți-vă, discipoli, pentru că se apropie ziua în care vă voi vorbi pentru ultima oară prin acest 

mijloc și atunci va trebui să fiți puternici pentru a aștepta noua zi, noul timp, când nu voi mai folosi 

creierul purtătorilor vocii voastre ca instrumente de transmitere a Cuvântului Meu, ci voi fi prezent în 

spirit ─ gata să insuflu inspirația Mea în sufletul fiecăruia dintre voi. 

10 Au mai rămas doar câteva luni pentru ca voi să vă reîmprospătați pentru ultima oară cu aceste 

manifestări. Dar eu vă spun că este suficient timp pentru a reflecta asupra mesajului meu și a revelațiilor 

mele, pentru ca voi să vă pregătiți prin studiu, prin rugăciune și prin observanță, pentru a acumula putere. 

Fiți alături de semenii voștri, ridicați-i pe cei căzuți, mângâiați-i pe cei care varsă lacrimi în încercările 

lor grele și lăsați o urmă reală de duhovnicie cu fiecare pas pe care îl faceți. 

11 Cel care va fi la postul său în ora cea mai importantă, când vă voi da ultimul Meu cuvânt, va 

rămâne neclintit în luptă, va rămâne în picioare. Dar oricine face pași greșiți va cădea, pentru că numai 

ceea ce este bine întemeiat va rezista cursului vârtejurilor care vor veni după aceea asupra acestui popor, 

de aceea vă spun că orice lucrare care nu ar trebui să fie construită pe temeliile adevărului, 

devotamentului, carității și spiritualizării va fi dărâmată. 

12 Învățați să discerneți sensul Cuvântului Meu, astfel încât să vă hrăniți sufletul doar din el. Pentru 

că am văzut că ─ pentru că nu ați căutat să-mi descoperiți esența ─ ați adoptat în schimb expresia 

purtătorilor de voce și a vorbitorilor inspirați. Dar nu uitați că revigorarea pe care doriți să o aduceți lumii 

nu este umană, ci divină. 

13 Cu adevărat vă spun că, dacă trupurile purtătorilor de voce s-ar fi pregătit pentru a-și îndeplini 

sarcina lor, atât de înaltă și dificilă, buzele lor, în transmiterea mesajului meu, nu ar fi avut nevoie să 

vorbească atât de mult pentru a-mi exprima inspirația și nici enunțurile mele nu s-ar fi prelungit ore în șir. 

14 Dacă ar fi înțeles și ar fi ascultat de glasul conștiinței lor și dacă ar fi fost inspirați de iubire pentru 

popor și de milă pentru cei care doresc lumină spirituală, cuvântul meu s-ar fi limitat la câteva fraze care, 

totuși, ar fi fost atât de perfecte chiar și în formă încât i-ar fi cutremurat pe cei care se consideră cei mai 

învățați de pe pământ. Iar mesajele mele ar fi durat doar câteva minute, dar în acestea s-ar fi transmis atât 

de multă esență încât sufletele ascultătorilor s-ar fi simțit transportate în eternitate, acolo unde timpul nu 
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este nici lung, nici scurt. Și ați fi simțit prezența mea în toată intensitatea ei, pentru că nu ar fi fost voalată 

de imperfecțiunile, impuritățile și greutatea pământească a purtătorilor vocii voastre. 

15 Ah, copiii Mei, vă văd plângând în aceste momente, dar, din păcate, este deja prea târziu. Pentru 

ceea ce a mai rămas de făcut din împlinirea misiunii pe care o aveți, nu mai este timp suficient pentru a 

obține un fruct perfect ─ acel fruct pe care ar fi trebuit să-l lăsați să se coacă în timpul unei lupte constante 

pentru a ajunge la spiritualizare! Cu toate acestea, veți putea face ceva în aceste ultime ore ale dimineții. 

16 Acum vă voi spune cum să vă îmbunătățiți erorile, astfel încât să nu le mai trageți cu voi și cu atât 

mai puțin să le transmiteți semenilor voștri ca și cum ar face parte din adevăr. 

17 Luați cuvântul așa cum l-ați auzit de pe buzele purtătorului de cuvânt, cu calm și rațiune, și 

ridicați-vă mintea prin rugăciune. Reflectați asupra acestor lecții până când le veți descoperi sensul, esența, 

conținutul. Aceasta va fi esența divină pe care o veți păstra în inima voastră și pe care o veți aduce apoi 

omenirii ca mesaj de lumină. 

18 Odată ce veți renunța la cuvintele goale, la formalități, la acțiunile simbolice și la ceremonii, veți 

rupe vălul care vă împiedică să cunoașteți adevărul. Dacă respingeți exteriorul și superfluul, va fi un semn 

că spiritualizarea este treptat simțită și trăită de voi. Atunci sufletul, inima, mintea și chiar simțurile tale nu 

vor mai fi atât de ușor impresionate de manifestări exterioare sau nesemnificative. Sufletul va căuta sensul, 

adevărul, viața, principiul în orice lucru. 

19 Ar putea oare vreunul dintre acești ucenici să aducă semenilor lor un mesaj în care purul este 

amestecat cu necuratul, divinul cu carnalul și înălțimea cu banalul? Nu, oameni buni, este firesc și corect 

să credeți că acești buni discipoli nu fac decât să răspândească un mesaj ceresc, care este o mărturie vie a 

luminii și adevărului, atât în conținut, cât și în formă. 

20 Cui voi încredința lucrarea de transformare a Cuvântului Meu în scrieri, pentru ca acestea să fie un 

alt mijloc de răspândire a mărturiei voastre? Numai eu știu. Dar, vă spun cu adevărat, îi voi testa mult și 

vor fi aleși dintre cei care simt cea mai mare iubire pentru că spiritualitatea Doctrinei Mele se răspândește 

printre frații și surorile lor. 

21 Încurajați-vă în aceste învățături pentru a putea fi fermi în ultima oră a adunării mele și apoi plecați 

pentru a face parte din numărul soldaților care luptă pentru esența, spiritualitatea și simplitatea acestei 

lucrări. 

22 Când această sămânță a mea va încolți în inimile popoarelor care alcătuiesc omenirea, va avea loc 

o schimbare absolută în viața oamenilor. Cât de mare va fi diferența pe care o vor arăta atât în viața lor 

omenească, cât și în cultul lor duhovnicesc față de Dumnezeu, dacă se va face o comparație între modul de 

viață, de credință, de închinare, de "luptă" și de gândire al oamenilor de altădată și al celor care trăiesc 

spiritualitatea. 

23 Din acel moment de fanatism, idolatrie, materializare și dogme de credință absurde, nu va mai 

rămâne nici o piatră pe alta. Toate erorile lăsate moștenire de strămoșii voștri și de voi înșivă generațiilor 

viitoare vor fi înlăturate. Tot ceea ce nu are în el esența binelui și a adevărului nu va dăinui. Dar tot binele 

pe care l-ați moștenit, ei îl vor păstra. 

24 Această învățătură, prezentată într-o formă mai spirituală decât în trecut, va trebui să lupte printre 

oameni, popoare, biserici și secte pentru a fi acceptată și pentru a se impune. Dar, de îndată ce se va 

încheia scurta perioadă de confuzie, pacea va veni în popor și se vor bucura când vor prelua din cuvântul 

meu sensul pe care l-a avut întotdeauna. 

25 Ideile despre Divinitatea mea, despre Viața Spirituală și despre scopul existenței voastre vor fi 

puse în canalele potrivite, pentru că fiecare ființă umană va fi un bun interpret a tot ceea ce v-a fost spus de 

Maestrul vostru, de mesagerii și profeții Săi în parabole și alegorii. 

26 Această formă de exprimare a fost înțeleasă doar parțial de către oameni. Aceasta era instrucțiunea 

care le era destinată, în funcție de creșterea puterii lor spirituale și intelectuale de înțelegere. Dar pentru că 

au vrut să știe totul deodată, s-au încurcat în tot mai multe contradicții și idei greșite, pentru că au dat 

interpretări materiale la ceea ce nu putea fi interpretat decât în mod spiritual. 

27 Acum, lumina strălucește din nou în fiecare suflet și, prin urmare, veți fi capabili să pătrundeți în 

miezul acelor revelații. Dar nu uitați că ─ dacă vreți cu adevărat să cunoașteți sensul sau esența Cuvântului 

meu ─ trebuie să vă dedicați studiului acestor revelații, cercetându-le din punct de vedere spiritual. Atunci 

va deveni simplu, sensul său va părea evident, clar, simplu. Misterele vor fi eliminate și, odată cu ele, 
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ignoranța. Atunci, încetul cu încetul, pământul va trimite înapoi în valea spirituală ființe de lumină și nu 

ființe întunecate învelite în vălul ignoranței. 

28 De când această manifestare a început să se manifeste, mințile voastre au fost luminate de 

învățătura mea, deși au apărut și necredincioși ─ atât printre cei care și-au antrenat mințile, cât și printre 

cei needucați și ignoranți. 

29 Câte argumente pentru a nega această revelație! Câte încercări de a distruge acest Cuvânt! Cu toate 

acestea, nimic nu a oprit cursul mesajului Meu ─ dimpotrivă, cu cât această Lucrare a fost mai mult 

combătută, cu atât mai mult s-a aprins credința oamenilor și, cu cât a trecut mai mult timp, cu atât mai 

mare este numărul celor prin care transmit Cuvântul Meu. 

30 Ce trebuie învățat de aici? Că puterea umană nu va putea niciodată să împiedice puterea divină să 

își îndeplinească sfaturile. 

31 Dacă omul actual, cu toată știința sa, nu este capabil să supună elementele naturii voinței sale ─ 

cum ar putea atunci să-și impună puterea asupra forțelor spirituale? 

32 Așa cum corpurile cerești din cosmos își urmează ordinea lor neschimbată, fără ca voința omului 

să le poată face să-și schimbe cursul sau destinul, tot așa și ordinea care există în spiritualitate nu poate fi 

schimbată de nimeni. 

33 Eu am creat ziua și noaptea, adică eu sunt lumina și nimeni altcineva în afară de mine nu o poate 

reține. Același lucru este valabil și pentru cele spirituale. 

34 Eu sunt lumina sufletului vostru și numai eu știu când să vă trimit comoara clarității divine. 

35 Nimeni nu va putea schimba cursul fluxului vieții, nimeni nu va putea împiedica înaintarea 

luminii. Prin urmare, vedeți că ─ după ce proclamația mea s-a făcut cunoscută sub această formă timp de 

atâția ani ─ ea se apropie acum de încheierea ei, fără ca vreunul dintre cei atât de mulți oponenți ai acestei 

învățături să fi reușit să împiedice măcar o singură zi executarea proclamației mele. 

36 Purtătorul de voce se simțea puternic, invincibil, invulnerabil când intra în contact cu lumina mea, 

și așa a fost cu adevărat. 

37 Când oamenii se întâlneau în aceste locuri de adunare, o făceau întotdeauna fără teamă de lume, 

plini de încredere în prezența și protecția Mea, iar Eu le dovedeam că credința lor se baza pe adevăr. 

38 Având în vedere dovezile pe care le-am dat acestui popor cu privire la adevărul prezenței Mele, 

mulțimile s-au adunat și numărul locurilor în care Îmi manifest Cuvântul Meu s-a înmulțit. 

39 Trebuie să vă spun, de asemenea, că numărul necredincioșilor, al îndoielnicilor și al celor care 

neagă a crescut. Atâta timp cât omenirea nu are o concepție despre Mine care să corespundă adevărului, 

vor exista întotdeauna cei care Mă vor nega. Din cauza confuziei lor, ei nu Mă pot înțelege, nu Mă pot 

auzi, nu Mă pot simți, și atunci trebuie să Mă nege și să lupte împotriva a ceea ce nu poate fi adevărat 

pentru ei, pentru că este dincolo de înțelegerea lor. 

40 Îi iert pentru că nu este intenția lor de a-mi face rău în vreun fel și nici nu ar fi în stare să o facă. Ei 

cred cu adevărat că aceste mulțimi sunt victime ale seducției sau ale înșelăciunii și i-ar cruța bucuroși de 

acest lucru. 

41 Dar vor veni și alți negaționiști care ─ când vor auzi sensul acestei învățături ─ vor tremura în fața 

adevărului și a dreptății ei și, văzându-și puterea și numele în pericol, vor porni război și vor lupta 

împotriva lucrării mele cu arme ignobile. Cu aceste inimi nu va fi ignoranța și nici convingerea onestă care 

îi va determina să lupte împotriva acestui popor ─ va fi reaua voință, ura și teama de a deveni lumină în 

omenire. Dar nimeni nu o va putea împiedica să devină lumină atunci când va veni ceasul zorilor pentru 

suflet. 

42 Știți care este originea acelei lumini care este conținută în cuvintele rostite de buzele purtătorilor 

de voce? Originea sa se află în bunătate, în iubirea divină, în lumina universală care emană de la 

Dumnezeu. Este o rază sau o scânteie a acelui Totul-Eu luminos care vă dă viață; este o parte din forța 

infinită care mișcă totul și sub care totul vibrează, se agită și își face neîncetat cercurile. Este ceea ce voi 

numiți strălucire divină, este lumina Spiritului Divin care luminează și însuflețește sufletele. 

43 Această radiație influențează atât sufletul, cât și corpul, lumile, cât și oamenii, plantele și toate 

ființele din creație. Este spirituală pentru spirit, este materială pentru materie, este inteligență pentru minte, 

este iubire în inimi. Este cunoaștere, este talent și este conștiință de sine, este instinct, este intuiție și este 

deasupra simțurilor tuturor ființelor, în funcție de ordinea, natura, felul și gradul lor de dezvoltare. Dar 
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originea este una singură: Dumnezeu, iar esența sa este una singură: iubirea. Atunci, ce poate fi imposibil 

ca Eu să luminez mințile acestor creaturi pentru a vă trimite un mesaj de lumină spirituală? 

44 Plantele primesc radiația vitală pe care le-o trimite spiritul meu pentru a da roade. Stelele primesc 

puterea pe care Spiritul meu le-o trimite pentru a se putea roti pe orbitele lor. Pământul, care este mărturia 

vie actuală, accesibil tuturor simțurilor voastre, primește neîncetat radiația vieții care face să iasă din sânul 

său atâtea minuni. Atunci de ce ar fi imposibil ca omul, în a cărui ființă strălucește ca o bijuterie prezența 

unui Spirit, în care se întemeiază asemănarea sa cu Mine, să primească direct de la Spiritul Meu la spiritul 

său strălucirea divină, care este sămânța spirituală care va da rod în el? 

45 Cunoașteți-Mă, voi toți, pentru ca nimeni să nu Mă nege ─ cunoașteți-Mă astfel încât conceptul 

vostru de Dumnezeu să se bazeze pe adevăr și să știți că acolo unde se arată binele, acolo sunt Eu. 

46 Bunătatea nu se amestecă cu nimic. Bunătatea este adevăr, este iubire, este milă, este înțelegere. 

47 Bunătatea este clar recognoscibilă și inconfundabilă. Recunoașteți-o pentru a nu greși. Fiecare 

persoană poate merge pe o cale diferită, dar dacă se întâlnesc toate într-un singur punct, care este cel bun, 

se vor recunoaște și se vor uni în cele din urmă. Nu și dacă se încăpățânează să se înșele pe ei înșiși, dând 

aparența răului în bine și mascând răul în bine, așa cum se întâmplă cu oamenii din acest timp. 

48 Gândiți-vă la această învățătură, necredincioșilor în manifestarea Mea și în Cuvântul Meu, și 

numai atunci judecați. Dar mai întâi amintiți-vă că, atunci când eram printre oameni, v-am spus că 

împărăția mea nu este din această lume, făcându-i astfel să înțeleagă că casa mea este spirituală. 

Când le vorbeam despre viața spirituală, o făceam prin parabole, pentru că nu ar fi putut înțelege dacă 

le-aș fi descris împărăția cerurilor în toată gloria și adevărul ei. 

49 Oamenii au luat în mod eronat parabolele și învățăturile mele alegorice în mod literal, deoarece în 

imaginația lor au dat forme pământești sau umane la tot ceea ce este divin. 

50 Din cauza interpretării pământești pe care mintea umană a dat-o revelațiilor mele, multe idei 

despre viața spirituală sunt atât de departe de adevăr. 

51 Cum ar putea oamenii să dea astfel o interpretare corectă a ceea ce eu am numit "Împărăția 

Cerurilor"? Cum ar putea ei să recunoască dreptatea Mea atâta timp cât cred că există un iad precum cel pe 

care imaginația lor l-a creat, și când vor accepta și înțelege că legea reîncarnării nu este doar o teorie, nici 

o credință falsă a unor oameni, ci o lege a dreptății eterne și a echilibrului iubitor prin care sufletul se 

purifică, se perfecționează, se formează și se înalță? 

52 Ascultați-Mă din nou, omenire: acum este a treia oară când Mă pun să vă spun că nu am venit să 

șterg nici măcar unul dintre Cuvintele pe care vi le-am revelat când eram pe pământ, ci să șterg din inimile 

voastre toate interpretările false pe care le-ați dat învățăturilor Mele. 

53 Dacă renunțați la fanatismul vostru, care vă orbește și vă împiedică să recunoașteți adevărul, veți 

înțelege treptat această învățătură și veți vedea în fața voastră, plin de lumină, conținutul revelațiilor mele, 

atât din acest timp, cât și din vremurile trecute. Atunci veți numi dreptate perfectă ceea ce până acum ați 

numit mister și veți ști cum să dați valoare eternă la ceea ce este imuabil și semnificație adecvată la ceea ce 

este uman și trecător. 

54 În acest fel veți ști că o singură existență pe pământ ─ întrucât este atât de scurtă în comparație cu 

viața spirituală ─ nu poate fi decisivă pentru eternitatea unui suflet. Adică, nu va fi suficient ca unul dintre 

voi să atingă în el perfecțiunea care vă va duce direct în domeniul celei mai înalte spiritualizări pe care voi 

o numiți "Rai", și nici greșelile unei singure vieți pe pământ nu vor putea decide că un suflet piere în 

întuneric sau în durere pentru eternitate. 

55 Este adevărat că o viață umană acordată unui suflet are o valoare atât de mare și reprezintă o 

oportunitate atât de favorabilă pentru progresul unui suflet, încât, dacă nu o folosești sau dacă o folosești 

prost, înseamnă că justiția Mea mereu inexorabilă se manifestă în calea celui care înjosește daruri atât de 

sacre precum cele pe care le încredințez fiecărui suflet atunci când îl trimit pe pământ. Dar faptul că de o 

existență atât de scurtă precum cea a omului pe pământ depinde întreaga eternitate a sufletului său este o 

eroare ─ cu atât mai mult cu cât se ține cont de faptul că erorile umane sunt specifice ființelor cărora le 

lipsește dezvoltarea, lumina și înălțarea. 

56 Învățătura mea, plină de lumină și de iubire, întărește spiritul, astfel încât acesta își poate exercita 

puterea asupra "cărnii" și o face atât de sensibilă, încât impulsurile conștiinței îi devin din ce în ce mai 

perceptibile. 
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57 Spiritualitatea este țelul la care omul trebuie să aspire, pentru că astfel va putea să devină pe deplin 

unitar cu conștiința sa și, în cele din urmă, să distingă binele de rău. Pentru că, din cauza lipsei de înălțare 

a sufletului omului, acea voce interioară profundă și înțeleaptă, neclintită și dreaptă nu a putut fi suficient 

de bine auzită și interpretată și, prin urmare, omul nu a ajuns la o cunoaștere nerestricționată care să-i 

permită cu adevărat să distingă binele de rău. Dar nu numai atât, ci ar trebui să găsească în el însuși 

puterea necesară pentru a urma orice impuls bun și a asculta orice inspirație plină de lumină și, în același 

timp, să respingă orice tentație, orice gând necinstit sau rău sau orice impuls emoțional. 

58 Cele mai bune arme pentru a-și învinge toți dușmanii omul le va găsi în propriul suflet, iar 

conștiința va fi cea care îi va dezvălui calea de urmat pentru a lupta și a se apăra în acea luptă pe care 

trebuie să o ducă inevitabil împotriva răului ─ acea putere de care omul este atât de atras și pe care o 

personifică într-un spirit căruia i-a dat atâtea nume și i-a dat o formă. 

59 Vă spun că trebuie să luptați împotriva răului, a ispitei și a întunericului, dar nu în acea ființă pe 

care ați creat-o în imaginația voastră, ci în interior, cu voi înșivă, acolo unde slăbiciunile, înclinațiile rele și 

întunericul sunt la ele acasă. Căci oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 330  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Iubiți ucenici, recunoașteți-Mă încă o dată ca fiind Maestrul care vă caută sufletul pentru a-i da o 

nouă instruire. 

2 Cuvântul meu devine un balsam de vindecare printre voi, iar voi veniți cu dorința de a primi acest 

balsam. Întreaga ta ființă este întărită și sufletul tău este mângâiat de prezența mea. Pentru că trăiți în 

vremuri de amărăciune și de lupte, pentru că oriunde puneți piciorul, simțiți spinii care dor. Dar atunci 

când durerea îți pătrunde întreaga ființă, îți întorci gândurile în sus, în dorința ca Maestrul să-ți arate 

înțelegere și predare în fața încercărilor. 

3 Încă din Era a doua v-am promis o mare consolare despre care nu știați când va veni. Această mare 

mângâiere urma să vină în momentul în care pacea ar fi plecat din această lume, când nu mai exista iubire 

și milă în inimile oamenilor; și iată, iată, iată mângâierea promisă cu voi! Iată căldura Spiritului Meu 

Divin care vă înconjoară ─ nu numai pentru cei care Mă aud prin intelectul omului, ci pentru creaturile 

Mele de pe tot globul! 

Vă las să simțiți căldura Mea, mângâierea Mea și puterea Mea în acest moment ─ voi care formați 

apostolatul Meu și M-ați avut alături de voi în Era a Treia și M-ați auzit prin aceste manifestări. 

4 Fiți binecuvântați pentru curajul vostru, pentru predarea și înălțarea sufletului vostru în fața 

încercărilor pe care vi le-am trimis, căci durerea v-a purificat. Dar nu numai durerea trebuie să te aducă la 

dreapta Mea, nu numai suferința trebuie să dea perfecțiune sufletului tău. Este adevărat că durerea spală 

petele psihice și senzoriale, este în unele ocazii un obstacol, este o constrângere, este un prilej de auto-

reflecție, de pocăință, de înțelegere a suferințelor altora. Dar dezvoltarea ascendentă a sufletului, 

perfecțiunea sufletului se atinge în exercitarea iubirii și a milosteniei. 

Așa că lăsați durerea să vă purifice atunci când vine, nu o chemați niciodată, lăsați-o să vină atunci 

când trebuie să vină la voi. Nu căutați durerea, căutați pacea, căutați bunăstarea și bucuria, căutați-le 

pentru voi înșivă și pentru ceilalți, doriți-le pentru toți. Căci Eu sunt Dumnezeul păcii, al bucuriei și al 

luminii. 

5 Eu sunt Dumnezeul speranței și realizatorul tuturor speranțelor permise copiilor mei. Dacă durerea 

vă cuprinde, lăsați-o să-și îndeplinească sarcina, dar nu uitați că pentru a urca pe scara perfecțiunii, a 

dezvoltării spirituale, nu trebuie să vă mulțumiți să fiți puternici și devotați în încercări, în durere. De 

asemenea, ar trebui să vă gândiți la suferințele aproapelui vostru, să aveți compasiune pentru ceilalți și să 

vă iubiți semenii. Atunci sufletul tău va fi dobândit merite, va fi depășit egoismul uman, va fi învins 

iubirea de sine a învelișului corporal și va fi evoluat în sus ca un bun discipol al Maestrului Divin. 

6 Cine dintre voi nu dorește o pace adevărată în această lume? Cine dintre voi nu tânjește după 

împărăția iubirii, a virtuții, a bucuriei în inima tuturor oamenilor? Dar văd că inima ta a ajuns la o 

adevărată renunțare la durere, la o mare acceptare în mijlocul încercărilor, și pentru asta te binecuvântez. 

Dar, dincolo de asta, încurajez în voi speranța schimbării în viețile voastre: Nu disperați, nu vă gândiți 

că nu veți trăi în inimile voastre sau în inimile celor dragi vouă pacea care în vremurile trecute a umplut 

inima și căile tuturor 

Oameni iluminați. Pentru aceasta vă instruiesc în prezent și vă pregătesc să purificați și să pregătiți 

câmpurile și cărările prin activitățile voastre drepte, prin rugăciunile voastre, prin sfaturile voastre înțelepte 

învățate de la Mine, prin faptele voastre spirituale ─ fapte de iubire ─. În acest fel pregătiți această lume și 

o faceți demnă pentru ca Împărăția Tatălui să intre din nou în inimile copiilor săi. 

7 Nu vă resemnați ca această lume să fie pentru totdeauna o vale de lacrimi. Vreau ca împlinirea și 

reînnoirea misiunii voastre să reînnoiască națiunile, rasele și popoarele, iar prin această reînnoire, valea 

lacrimilor va deveni o vale a iubirii și a păcii. Nu am oferit Eu împărăția cerurilor omenirii în vremurile 

trecute? Nu am adus-o Eu în cuvintele și în manifestările Mele? 

8 Pregătiți-vă, deci, ucenici, pentru ca puterea Duhului vostru să facă spărturi, să deschidă cărări, să 

pregătească drumuri și să fiți ca niște înaintași ai venirii mele în calea oamenilor. Voi face toate lucrările 

voastre noi! 

I-am acordat omului libertatea de voință și i-am încredințat planeta Pământ. I-am dat putere și stăpânire 

asupra tuturor regatelor naturii, substanțelor și ființelor pentru a-și crea casa. 
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De la începutul omului, de la începutul sufletului duhovnicesc, M-am arătat ca o lege a iubirii și a 

dreptății, M-am manifestat în multe feluri prin porunci, reguli de viață, parabole. Am făcut din viață, din 

natură, un manual adevărat și desăvârșit, pentru ca sufletul omului să nu se rătăcească pe cărări strâmbe, 

pentru ca omul să găsească mereu calea și să învețe din marea carte a vieții scrisă și creată de Dumnezeu. 

Dar acum a sosit un moment în care trebuie să atrag atenția tuturor oamenilor asupra Mea, și am 

început cu voi, cei "ultimii", cei săraci și umili, pentru a vă face apostoli ai acestui adevăr, profeți ai 

evenimentelor care se vor întâmpla, martori ai celei de-a treia veniri a Mea. 

9 Învățătura Mea este pentru toți și, în această chemare de reînviere a umanității, voi instaura 

dreptatea și le voi reaminti tuturor copiilor Mei sarcina lor. Prin ei voi face nou tot ce este distrus, voi face 

demn tot ce este degradat și voi pune bazele unei vieți noi în această lume. Voi elimina tot ceea ce este 

inutil și superfluu, voi distruge tot ceea ce este dăunător în viața oamenilor, voi combate orice fraudă și 

orice viciu, aroganța, egoismul, ipocrizia și voi arăta încă o dată omenirii legea imuabilă, legea tuturor 

timpurilor, cea eternă, pe care v-o reamintesc încă o dată. Atunci veți simți cu adevărat apropierea 

Împărăției mele, prezența Tatălui Universal. 

10 Înăuntrul și în afara voastră, prezența mea va fi simțită și recunoscută cu un respect profund, cu 

înălțare sufletească, cu iubire și respect adevărat. Zilele fericite ale patriarhilor se vor întoarce. Zilele în 

care familiile trăiau împreună în dragoste timp de mulți ani și doar moartea le despărțea se vor întoarce. 

Zilele în care plenipotențiari mărinimoși și drepți conduceau popoarele pământului se vor întoarce la fel. 

Toate acestea le țin pregătite, iar aceste vremuri vor aduce lumină și un mare progres pentru om, pentru că 

îi voi lăsa experiența, lumina, înălțarea și tot ceea ce omenirea a cules în marile sale lupte, în căderile, în 

erorile și în succesele sale pe calea vieții, ca bază, ca experiență, ca o cunoaștere reală a ceea ce este bine 

și ceea ce este rău, ceea ce este lumină și ceea ce este întuneric. Și atunci, când câmpurile vor fi pregătite, 

vor veni marii semănători, marii conducători, marii patriarhi, comisarii bunei guvernări și judecătorii 

drepți. 

11 Odată ce aceste suflete vor fi apărut printre oameni cu o mare lumină, omenirea, surprinsă de 

puterea, bunătatea și energia lor, se va întreba: "Cine sunt aceștia? Este David cel care s-a întors pe 

pământ? Să fie oare Solomon? Este Elijah? S-au întors profeții din vremurile de demult? Sunt ei apostolii 

Maestrului celei de-a doua ere?" Așa că oamenii se vor întreba. Dar voi păstra acest secret până când vă 

veți fi întors cu toții în lumea de dincolo. Atunci veți ști cu certitudine cine au fost cei care au venit la voi 

în Era a treia. 

12 Voi, cei care sunteți prezenți în acest moment și auziți cuvântul meu, spuneți în adâncul inimii 

voastre: "Nu vom trăi să vedem aceste vremuri, nu vom trăi să vedem aceste vremuri fericite". Dar 

Maestrul vă declară: Îngădui că ─ deși acele evenimente pe care vi le prezic sunt îndepărtate, dincolo de 

durata existenței voastre actuale ─ fericirea, pacea și bunăstarea vor pătrunde în inima voastră, în existența 

voastră actuală, și aceasta va fi ca o anticipare a fericirii de care se va bucura această umanitate în 

vremurile de dezvoltare deplină a spiritismului printre oameni. 

Dar cine sau cine dintre voi poate ști dacă nu-i voi trimite să locuiască în această lume în acel moment, 

pentru a culege roadele răbdării voastre, ale perseverenței voastre și ale abandonării voastre în fața durerii? 

Acest lucru se va întâmpla atunci când vei învăța să exersezi iubirea și mila în mijlocul prosperității tale ─ 

când vei învăța să-L slăvești pe Tatăl în momentele tale supreme de fericire. 

Dar atunci, când ești învăluit în acea atmosferă de fericire și pace sufletească, ar trebui să te întorci 

către cei nevoiași. Atunci ar trebui să vă amintiți de cel care suferă. În acest fel vă voi arăta că puteți urma 

învățăturile Mele chiar și într-o liniște profundă a minții, în prosperitate, și că ─ atunci când durerea spală 

─ iubirea sfințește. 

13 Iată pentru ce vă pregătesc acum, discipoli, pentru acele vremuri noi care vor veni. Pentru ca 

Împărăția Cerurilor să intre în inima copiilor mei, omul trebuie mai întâi să experimenteze dreptatea mea, 

trebuie să se purifice până la ultimul colț al acestei lumi și apoi, când totul va fi pregătit, Împărăția mea va 

fi în întregime printre voi. Împărăția mea a început să se apropie odată cu venirea razei mele universale, 

care în această a treia eră a devenit un cuvânt și o viață printre voi, o voce umană. 

14 Ilie, ca pionier al Duhului Sfânt în toate timpurile, a deschis calea și a trezit poporul. El a venit să 

cheme cu clopotul său oile împrăștiate pentru ca toate să se unească în urcuș și să audă glasul Domnului 
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lor. Aceasta a fost pregătirea pentru ca Împărăția Tatălui, Împărăția Cerească, să vină tot mai aproape de 

voi în acest timp. 

15 Cine, după ce a auzit vocea Domnului în acest moment, nu a simțit măcar un pic de pace în inima 

sa? Cine nu a obținut o picătură de balsam sau o mică mângâiere pentru suferința sa? Cine, rătăcit pe căile 

întunericului, nu a văzut o rază de lumină strălucind în cuvântul meu? Cine, după ce a fost obosit de viață 

și a crezut că nu are dreptul să existe, nu a descoperit în opera mea adevărata justificare a existenței sale? 

16 Împărăția Tatălui este cea care s-a apropiat de voi. Dar această împărăție nu constă doar în Rege, 

pentru că un Rege fără supuși nu poate fi Rege, și așa este El cu toți supușii Săi. 

Împărăția vine să se facă cunoscută: El ca Tată, iar supușii săi ca adevărați copii ai Tatălui și ca adevărați 

frați și surori ai voștri. Aceasta este Împărăția pe care v-am promis-o ─ aceasta este mângâierea pe care o 

aveam pregătită pentru voi în aceste vremuri și, pe măsură ce pregătirea voastră progresează și timpul 

trece, Cuvântul Meu se va împlini și Împărăția Mea se va apropia tot mai mult de voi. 

17 Ilie traversează spiritual întregul univers, ca într-un car de foc, lăsând în urmă o dâră de iubire ─ 

acea iubire care este focul Duhului lui Dumnezeu, acea lumină care luminează și luminează, care 

îmbrățișează, care încălzește pe cei care sunt reci la suflet și la inimă. Dar dacă Ilie a străbătut tot universul 

─ ar fi omis el să străbată și națiunile acestei lumi? Ba nu, de fapt. Lumina Lui a fost cu toți, ca și 

pregătirea Lui. El este Călăuzitorul, motiv pentru care trezește sufletele pe măsură ce trece prin el. Dacă 

unii nu s-au trezit încă, este pentru că încă așteaptă noua chemare a lui Ilie ca Păstor. El, care este 

neobosit, îi va scutura pe cei care au adormit, pe cei care s-au scufundat într-un somn adânc, până când îi 

va trezi. Dar cei care se trezesc își deschid ochii și intuiesc timpul în care trăiesc. Simt prezența Tatălui, 

semnificația timpului, iar sufletul lor se retrage din lume pentru a se conecta cu Domnul lor, pentru a-L 

chema în singurătatea lor, pentru a-L chema, pentru a-L atrage chiar în inima lor. 

Unii îl invocă ca Tată, alții ca Stăpân, iar ceilalți îl caută și ca Judecător. Dar, cu adevărat vă spun că 

toți se vor trezi, la fel ca și cei care au făcut-o deja. Nimeni nu va rămâne neascultat în rugămintea sa, în 

înălțarea sa, în rugăciunea sa. Eu le vorbesc, mă comunic cu ei și îi pregătesc. Dar, întrucât nu sunt încă 

desăvârșiți și nici siguri de dialogul dintre spirite, ei se îndoiesc de acest adevăr. 

18 Cine sunt cei care înlătură nesiguranța celor care încep să comunice spiritual cu Spiritul meu 

divin? Voi care veți fi pionieri, apostoli și profeți. Veți sosi cu Cuvântul asigurat, cu instrucțiuni precise, 

clare și cu mărturia tranșantă că am fost în mijlocul umanității și că continui să fiu prezent și etern în 

sufletul tuturor copiilor mei, și le veți spune, de asemenea, modul perfect de a se apropia de mine. Îi vei 

învăța adevărata închinare spirituală ─ cum să facă dreptate vieții spirituale și vieții pământești ─ și le vei 

pune înainte dragostea, dreptatea și moralitatea. 

19 Dacă oamenii descoperă în voi mari daruri și, prin urmare, se simt inferiori, spuneți-le că nu există 

ființe umane superioare. Pot exista suflete mai avansate, dar suflete mai înalte nu există. Adevărat vă spun, 

acolo, în casa celor drepți, foarte aproape de Mine, sunt suflete mari. Acesta este scopul pe care îl arăt 

fiecăruia dintre voi. 

Vreau ca la sfârșitul vremurilor, când acestea vor dispărea, când cărările se vor sfârși pentru picioarele 

voastre și veți ajunge la țelul acestei oaze de pace cerească, să fiți cu toții egali la masa mea ─ egali în 

pacea infinită și desăvârșită a casei mele, a împărăției mele. Așa că atunci când bărbații te admiră, te 

flatează, te invidiază, fă-i să înțeleagă că toți sunt înzestrați în mod egal. 

Vă dezvălui în această zi că orice bărbat sau femeie care are voința poate fi un purtător de daruri pentru 

a vindeca și a transmite lumina. Vă declar în această zi că orice bărbat sau femeie, în virtutea unei viziuni 

spirituale, poate vedea dincolo și în viitor. 

20 Adevărat vă spun că orice bărbat sau femeie, indiferent de vârstă, va putea să vindece și să facă 

minuni, dacă are dragoste și bunăvoință. Dacă i-am marcat printre voi pe cei care vor avea darul profeției, 

al vindecării, al capacității de a transmite vocile de dincolo, darul de a consilia și de a conduce mulțimile, 

este pentru că am vrut să vă încredințez fiecăruia dintre voi o mică parte din lucrarea mea. Dar sufletele 

voastre și trupurile voastre umane au fost create de iubirea mea într-un mod care este același pentru toți. 

Ați ieșit dintr-un singur spirit și, de asemenea, dintr-o singură "carne". 

Dar ar trebui să îi faceți pe oameni să înțeleagă că ei trebuie să își asume doar o parte din lucrarea 

Domnului, dar această parte nu trebuie să fie determinată de voi. Trebuie doar să-i pregătiți cu aceste 

învățături, pentru ca prin conștiința lor și prin mila mea să descopere darul și sarcina încredințată de Tatăl. 
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21 O sută patruzeci și patru de mii sunt cei marcați în această a treia eră. Este o legiune de suflete, este 

o mulțime pe care mila mea a marcat-o și a ales-o în orice moment din mulțimea de suflete pentru a le da o 

misiune specială, o responsabilitate față de ceilalți și, de asemenea, o oportunitate de reparație, pentru a-i 

pregăti ca lideri, ca apostoli, ca exemple. 

Cele douăsprezece triburi ale lui Iacov în acea primă eră erau numeroase, depășind cu mult o sută 

patruzeci și patru de mii, și totuși a fost voința Mea să selectez doar acest număr din acest popor atât de 

numeros pentru îndeplinirea misiunii în această a treia eră. Lor le-am încredințat misiunea de a trezi 

omenirea, de a o conduce pe calea Duhului Sfânt ─ acea cale infinită care te apropie de Tatăl, care leagă 

sufletul omului de lumile superioare și de lumile inferioare ─ care apropie toate sufletele, care le face una 

și, prin actul simbolic al "pecetluirii", le face adevărați frați și surori și copii ai lui Dumnezeu. 

22 Mulți au fost marcați, dar alții vor fi surprinși pe căile lor de viață și li se va dezvălui ─ fie prin 

Spiritul meu divin, fie prin mijlocirea voastră ─ că ei aparțin numărului de o sută patruzeci și patru de mii. 

Semnul pe care vi l-am dat, al cărui număr a fost completat, va provoca o mare zguduială pe planeta 

voastră, iar această zguduire, acest eveniment, va veni foarte curând la voi. Când se va întâmpla acest 

lucru, și mulți dintre voi vă veți aminti aceste cuvinte, veți îngenunchea în mod mental în fața Tatălui și 

veți spune: "Doamne, ne-ai pecetluit, acum suntem uniți". 

23 "Vai, vai de tot globul în acest moment", vă spune Tatăl în adevăr. Pentru că prin aceasta îi voi 

face pe oameni să înțeleagă că se întâmplă ceva supranatural, că se întâmplă ceva care depășește forțele 

naturii, dincolo de voința omului. Atunci cea mai mare parte a omenirii va veni cu frică la rugăciune și 

pocăință. 

24 Datorită milei lui Dumnezeu și prezis de profetul Ioan, este scris că, la punctul culminant al celei 

de-a șasea peceți, aleșii Domnului vor fi pecetluiți. Eu am împlinit ceea ce a fost scris și spus de către 

profet. Fiți siguri de tot ceea ce vă spun. Cine dintre voi nu înțelege ceea ce spun? Cine lasă să treacă fără 

să simtă învățătura pe care o dau discipolilor Mei? 

25 Mi-am limitat manifestarea, am simplificat-o pentru a mă face înțeles de toți copiii mei. Nu căutați 

măreția sau gloria Mea în lucrări exterioare, nu căutați totul în fața trupurilor prin care Mă manifest. Dacă 

ei dobândesc o mică transformare spirituală, o mică schimbare de formă, este pentru că sunt posedați de 

harul meu. Dar căutați-Mă în sensul Cuvântului Meu, acolo Mă veți găsi. 

26 Astfel îmi manifest raza universală printre voi. Ea devine balsam, învățătură, profeție și 

împrospătare pentru sufletul tău. Dar lumina razei Mele coboară în toate crezurile, în toate ceremoniile 

spiritual-religioase pe care le celebrează omenirea. În acest moment sunt prezent în toate inimile, adun 

lacrimile oamenilor, le ofer orfanilor protecția iubirii mele, mângâi cu tandrețe copiii, încurajez inima 

tinerilor, îi întăresc pe cei bătrâni în oboseala lor, îi însoțesc pe cei singuri și abandonați, îi vindec pe cei 

bolnavi, ascult până și ultimele lamentări și dureri, atât ale celor care știu să ceară și să se roage, cât și ale 

celor care nu știu. Dacă aud și eu insulta celui care blasfemiază în durerea lui, îi iert ignoranța. 

Eu sunt cu toți. Eu nu Mă despart de cel puternic și nici nu-l umilesc. Nu-i resping pe cei bogați, nici 

pe cei lacomi, nici nu mă îndepărtez de cei egoiști. Dimpotrivă ─ Eu îi privesc ca pe acei copii care și-au 

luat moștenirea și s-au îndepărtat de Tatăl. În bogăția lor m-au uitat pe Mine ─ au uitat că Eu am mai mult 

decât ei și că într-o zi vor avea nevoie de Mine. 

27 Astăzi ei nu cheamă Numele Meu, nu caută Duhul Meu, nu Mă iubesc, dar Eu sunt cu ei. Porțile 

Împărăției Mele sunt întotdeauna deschise pentru cei care se pocăiesc, Inima Mea este întotdeauna 

deschisă pentru cei "săraci". Pentru că voi toți, spiritual vorbind, sunteți săraci ─ unii în bogăție materială 

și alții în mizerie, deși Eu vă ofer mereu darurile și beneficiile Mele pentru a vă face bogați și proprietari ai 

adevăratelor valori, ai adevăratelor bunuri veșnice. Și de vreme ce Eu sunt cu toți, poporul Meu, de ce să 

nu fiți și voi la fel? 

Vreau ca sufletul tău înălțat până dincolo să-i privești și tu pe toți frații și surorile tale în același mod, 

ca de la acel nivel pe care sufletul tău îl atinge în rugăciune și iubire, să nu faci distincție între semenii tăi 

în funcție de comunități religioase, secte, clase sau rase ─ să-i privești pe toți cu aceeași iubire și să-i 

privești cu aceeași fraternitate și milă; să nu blasfemi cultele sau formele de cult ale altora, cu atât mai 

puțin să râzi de fanatismul sau idolatria vecinilor tăi. Pentru că atunci nu ați pune în practică învățătura 

Mea așa cum v-o învăț Eu. 
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28 Am acordat libertate spirituală sufletului spiritual încă din primele momente. Din momentul în care 

primele ființe spirituale au ieșit din inima Mea, le-am așezat pe calea libertății spirituale și, de asemenea, i-

am acordat omului libertatea de gândire încă de la originea sa. Cine sunt atunci cei care forjează lanțurile 

pentru suflete? Cine sunt cei care întemnițează și intimidează oameni și suflete? Clerul rău și liderii 

spirituali răi ai omenirii sunt cei care se lasă copleșiți de întuneric și apoi conduc sufletul omului pe căi 

greșite. 

În orice moment am oferit legea mea de iubire, niciodată nu am impus-o. Niciodată nu am pedepsit un 

suflet pentru că nu M-a iubit sau pentru că nu a respectat Legea Mea. Eu doar îl testez, îl stăpânesc, îl 

admonestez, îl ating și îi ofer mijloacele de mântuire. Dar nu am pedepsit-o niciodată, cu atât mai puțin m-

am putut răzbuna. În spiritul lui Dumnezeu plin de iubire, răzbunarea nu-și are locul. 

29 Așadar, poporul meu, nu cereți ca toți oamenii să gândească și să creadă ca voi. Nu trebuie să 

condamni niciodată oamenii, nu trebuie să judeci sau să pedepsești pe cel care nu te ascultă, care nu-ți 

acceptă sugestiile, învățăturile sau sfaturile. Ar trebui să-i priviți pe toți semenii voștri cu același respect 

profund și cu o adevărată caritate spirituală. Atunci veți afla că, în practica sa religioasă, în învățătura sa, 

în calea sa, fiecare a ajuns în locul la care aptitudinile sale spirituale i-au dat dreptul; și până în punctul în 

care vedeți oamenii, propria lor dezvoltare i-a condus. 

30 Trebuie doar să oferiți spiritualismul, al treilea mesaj al lui Dumnezeu pentru om. Pentru că primul 

a fost de la Tatăl, la Sinai, al doilea a fost de la Hristos, iar al treilea mesaj este de la Duhul Sfânt. Dar în 

acest al treilea mesaj sunt reunite toate legile, poruncile, testamentele pe care Dumnezeu le-a lăsat 

moștenire copiilor săi. 

31 Aduceți acest mesaj bogat și frumos întregii umanități și oferiți-l cu iubire. Dacă veți face așa, veți 

vedea cum sămânța voastră va germina în inimile în umilință, în acea liniște cu care germinează sămânța 

pământului. În același mod, și sufletul tău va înflori și se va bucura nespus de mult când va vedea că 

sămânța Tatălui nu moare niciodată atunci când este bine semănată. 

32 Vă pregătesc pentru ca în curând să fiți adevărații semănători și buni apostoli care să aducă 

semințele milostivirii mele semenilor lor. În prezent vă pregătesc pentru perioada de după plecarea 

Cuvântului meu, pentru ca atunci să nu fie haos printre voi, să nu fie plâns, să nu intre în sufletul vostru 

nesiguranța sau dezorientarea. 

33 V-am spus că nu toate comunitățile sunt pregătite pentru că nu au știut să se trezească în aceste 

ultime momente. Dar toți cei care se pregătesc cu adevărat vor rămâne în urmă ca responsabili pentru a 

ajuta celelalte comunități în încercările lor, care, când nu vor mai auzi Cuvântul meu, vor dispera ─ care, 

în durerea lor când nu vor mai vedea mesagerii Cuvântului Maestrului la masa unde au mâncat atâta timp, 

vor vărsa lacrimi și se vor clătina în credința lor. 

34 Voi veți fi sfetnici, tari ca niște stâlpi, ca să nu se prăbușească acoperișurile caselor lui Israel. 

Vreau ca voi să fiți ca o voce care mângâie, ca un cântec de laudă, așa cum ați fost în acele Primele Zile 

când ați traversat deșertul în dorința de a ajunge în Țara Făgăduinței, când femeile cântau la lira lor pentru 

a-i încuraja și mângâia pe bărbați și pentru a bucura inima copiilor pe drumul greu ─ când soldații se 

simțeau epuizați de luptă, când tălpile picioarelor lor deveniseră călduțe din cauza drumului greu. Atunci 

cântecul de laudă al femeilor lui Israel a răsunat în cameră, împrospătând inima bărbaților și ușurând 

rătăcirile. 

35 Tot așa, în acele momente de tăcere, de devoțiune și meditație, când sunt întrerupte de plâns, de 

deznădejde, de dorul ca raza Tatălui să se întoarcă încă o dată la purtătorii de cuvânt, veți spune cu 

cuvintele voastre ca un imn de laudă, ca un glas plin de mângâiere: "Nu suntem abandonați, Stăpânul este 

printre noi, El a rămas în inimile noastre pentru totdeauna", iar glasul văzduhului vă va înveseli. Acesta va 

fi timpul profeților, când mărturiile lor credincioase vor răsuna în inima oamenilor ca niște vestitori, care 

vor anunța cu adevărat evenimentele care vor veni, ca o mărturie că Tatăl și Împărăția Sa sunt mai aproape 

decât au fost în acest timp al manifestării mele. 

36 Scurt este deja timpul șederii mele printre voi sub această formă și vă pregătesc deja pentru unele 

daruri de har pe care le voi acorda în ultimele zile ale anului 1950. 

37 Voi, purtători de voce, nu vă gândiți nici acum că cel dintre voi care va primi raza mea pentru 

ultima oară și va rosti ultimul meu cuvânt va fi cel mai fericit și cel mai plin de harul meu dintre voi ─ nu 

vă gândiți așa. 
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Mă voi face cunoscut prin intermediul unuia dintre voi, la fiecare dintre ultimele mele discursuri de 

învățătură, voi coborî în mintea fiecăruia dintre voi. Cu tot harul Meu voi lăsa imprimată în sufletul și în 

inima voastră amintirea ultimei dăți când M-am făcut cunoscut prin fiecare dintre voi. Va fi ca un sărut, ca 

o senzație pe care sufletul tău nu o va putea șterge niciodată. Pentru că voi sunteți cei care M-au slujit ─ 

instrumentele prin care am vorbit lumii în acest timp ─ și vă voi da mângâierea și binecuvântarea Mea, vă 

voi însoți pe tot parcursul călătoriei vieții voastre și vă voi aștepta până în acea zi sau moment în care veți 

fi la dreapta Mea pentru totdeauna. 

38 Pentru voi, purtătorii de daruri, care ați fost o ușă deschisă pentru lumea mea spirituală, voi face, 

de asemenea, ca harul meu și al acestor ființe binecuvântate să rămână imprimat în inimile voastre pentru 

totdeauna. 

Lumea mea spirituală se va face cunoscută pentru ultima oară și prin intermediul protectorilor și 

protejaților săi, lăsând în urmă ca ultim mesaj un sfat de iubire, un sfat plin de cordialitate și lumină, 

precum și mărturia și confirmarea că fiecare dintre aceste spirite protectoare va continua să vegheze asupra 

pașilor fraților și surorilor lor de pe pământ și că nici Tatăl, nici lumea spirituală nu se va despărți de acest 

popor iubit. 

39 Cei care au avut sarcina de conducători de biserici și toți cei care au auzit învățăturile mele și le 

urmează, iubindu-și și iertându-și semenii, vor avea peste sufletele și trupurile lor harul și încurajarea 

Maestrului de a continua. Căci vocea lor va fi puternică după plecarea mea, o voce plină de viață, un 

cuvânt plin de conținut și de putere. 

Toate darurile lor vor fi însuflețite în ultimele "clipe". Fiecare dintre ei va deveni un suflet transformat 

într-o torță de lumină și toate aceste torțe vor preceda poporul pentru ca acesta să nu se rătăcească. Căci ei 

vor continua să fie gardienii spirituali ai poporului în timpul contemplației interioare și apoi în timpul 

luptei, pentru a-i scăpa de capcanele robiei, de capcane, de ambuscadele seducătoare în căutarea tuturor 

obstacolelor și pentru a continua să-i conducă pe credincioși spre locurile de adunare ─ spre 

binecuvântatul obstacol al unirii spirituale, al unirii idealurilor și rezoluțiilor, al unirii în ascultare și în 

îndeplinirea misiunilor încredințate de Mine. 

40 Clarvăzătorilor le spun: Veți avea viziuni pline de glorie cum nu ați mai avut niciodată până acum 

─ precursori ai revelațiilor voastre pe care le veți dezvălui și primi în vremurile ce vor veni. Căci, cu 

siguranță, acești profeți nu au ajuns încă la înălțimea la care trebuie să ajungă ─ nici ochii lor nu au văzut 

tot ce trebuie să vadă, nici buzele lor nu au vorbit tot ce trebuie să profețească. Dar purificarea pe care o 

vor atinge ─ ghidate de conștiința lor ─ va fi atât de eficientă încât nu va exista niciodată minciună sau 

întuneric în sufletele lor sau pe buzele lor. Întotdeauna vor ști să distingă adevărata inspirație de cea falsă 

și seducătoare. Ei vor ști să primească din mila Tatălui ceea ce El le transmite ca mesaj pentru umanitate. 

41 "Penele mele de aur", ale căror mâini au fost neobosite în aceste vremuri, vor continua să 

consemneze mărturia profeților, vor continua să scrie propria lor inspirație, precum și cuvântul celor 

inspirați ─ cei care vor apărea ca învățători în rândul poporului. 

42 De asemenea, nu voi uita "stâlpii" mei ─ acele inimi care, de asemenea, au făcut ca oamenii să 

meargă pe calea adunării interioare, a înaltei stime și a înălțării spirituale. Atât unul cât și celălalt au fost 

ca niște căpitani sub comanda unui general. Erau ca Moise sau Iosua în deșert, susținuți de tribul lui Iuda 

─ acel trib în care Macabeii erau mari comandanți de oștire, războinici invincibili, care au spart spărturi în 

cetate, au dărâmat ziduri și au dominat națiuni întregi, pentru că aveau în spate poporul Domnului, care 

trebuia să primească ca moștenire Țara Făgăduinței. Asemenea comparații vă atrage Maestrul, o, "stâlpi"! 

43 Și oamenii, alcătuiți din discipoli, vor avea, de asemenea, o mare fericire în ultimele clipe și vor 

primi mari învățături de la Maestru. Printre marile daruri de har pe care vi le încredințez, o, oameni buni, 

se numără și acela de a vă acorda ca la sfârșitul anului 1950 să puteți comunica pentru ultima dată cu 

lumea spirituală, cu îngerii păzitori, cu sfetnicii sau cu ființele vindecătoare, precum și cu acele suflete 

care pe pământ v-au fost părinți, copii, frați, prieteni sau rude. Vă voi da să le auziți pentru ultima oară 

materializate, umanizate, și în această comunicare să primiți mângâierea, îmbrățișarea spirituală, sfatul 

plin de lumină, vocea speranței care vă spune: "Mergeți mai departe până când vom fi cu toții uniți în casa 

Domnului". 

44 Așa că încă de pe acum vă pregătesc cu iubire, cu tandrețe, vă rafinez gusturile, vă înmoi inima 

pentru ca aceste momente cu voi să fie o ocazie de apropiere, de reconciliere, de iertare între voi; pentru ca 
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insidiositatea, privirile rele, săbiile cu două tăișuri care au lăsat răni adânci în inimile voastre să fie puse în 

teacă și toate acestea să fie șterse prin iubire adevărată, prin iertare între frați și surori; pentru ca atunci 

când ochii voștri vor vărsa lacrimi în acele clipe, lacrimile voastre să fie de iubire adevărată și să izvorască 

din izvorul sentimentelor înalte ale sufletului vostru mai mult decât din ochii voștri. Când brațele voastre 

trupești se vor împleti, mai mult decât brațele trupului vostru, ele vor fi legăturile sufletelor voastre ─ 

legături de iubire cu care am unit toate sufletele de pe glob, și vă veți recunoaște cu toții în acel moment în 

Legea Mea. Atunci, când cuvântul meu se va sfârși, când vocea Maestrului va suna doar ca un ecou 

îndepărtat în imensitate, acea iubire, acea îmbrățișare strânsă a voastră va fi căldura, va fi mângâierea, va fi 

compania pe care o veți păstra unul altuia în rătăcirile voastre și, prin această iubire, prin această milă între 

voi, veți vedea sanctuarul, pentru care vă cer ─ acel templu în care vreau să locuiesc și în care sunt văzut, 

auzit și simțit de voi ─ acel templu în care lumea va intra după voia Mea, pentru ca să Mă simtă, să Mă 

vadă, să Mă adore și să Mă iubească pentru eternitate prin spiritualitate, care este mesajul pe care Duhul 

Sfânt îl trimite lumii prin intermediul intelectului vostru. 

45 De asemenea, ar trebui să vă adresați copiilor, tinerilor și bătrânilor cu mesajul vostru spiritual. Nu 

mai vedeți granițe și nu mai spuneți: "Tatăl meu, revarsă-te asupra neamului meu". Nu mai spuneți: 

"Doamne, eliberează națiunile". Spuneți-Mi acum: "Tată, binecuvântează-i pe semenii noștri, iartă-ne pe 

toți cei pe care îi supărăm". 

Nu mai vedeți naționalități, nu le mai menționați în rugăciunile voastre. Înălțați-vă în sus și, când vă 

veți uni cu îngerii ─ cu cei care întotdeauna mijlocesc și cer pentru toți, atunci revărsați pacea sufletului 

vostru și asupra tuturor semenilor voștri. Atunci veți vedea cum rasele încep să se unească din nou în una 

singură. Limbile care v-au despărțit vor deveni treptat cunoscute de cei care nu le cunoșteau.  

Castele și clanurile vor dispărea și vor fi înlocuite de umilință și înțelegere. Cei care sunt înalți vor coborî 

─ învinși de încercări ─ la cei pe care îi considerau josnici, iar cei care erau jos se vor ridica pentru a 

ajunge la înălțimea celor de sus. Pentru că este timpul reparației, iar în această reparație este dreptatea mea 

divină, care este perfectă. În fiecare suflet prezent va fi cântarul meu care îți va cântări 

faptele cântăresc. De aceea vă spun: Eu sunt Cel care știe să judece și să îndrume cu desăvârșire și numai 

Eu pot pătrunde misterul fiecărei vieți, al fiecărui destin. 

46 Vegheați și rugați-vă, pentru ca pacea Spiritului meu divin să coboare peste întreaga lume. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 331  
1 Oricine se îndoiește de această manifestare prin intermediul intelectului uman se comportă ca și 

cum și-ar nega statutul de superioritate față de celelalte creaturi ─ ca și cum și-ar nega propriul spirit și nu 

ar vrea să conștientizeze nivelul spiritual și intelectual la care a ajuns prin infinite încercări, suferințe și 

lupte. 

2 A nega faptul că Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului sau al spiritului vostru înseamnă să 

vă negați pe voi înșivă și să vă plasați în locul creaturilor inferioare. 

3 Cine nu știe că omul este un copil al lui Dumnezeu? Cine nu știe că are un suflet în el? Atunci de 

ce să nu credem că între Tatăl și copiii săi trebuie să existe una sau mai multe căi de comunicare între ei? 

4 Fiindcă sunt inteligență, mă adresez prin intermediul intelectului vostru; fiindcă sunt spirit, mă 

adresez spiritului vostru. Dar cum vor înțelege și accepta acest adevăr cei care neagă manifestarea Mea, 

dacă nu au vrut niciodată să Mă considere și să Mă recunoască ca spirit? Ei au dezvoltat multe idei greșite 

în inimile lor, cum ar fi aceea de a crede că Eu sunt o Ființă divină cu o formă umană, care trebuie să fie 

simbolizată prin simboluri și imagini pentru a intra în contact cu Mine prin intermediul lor. 

5 De-a lungul secolelor, oamenii care M-au căutat pe Mine în acest fel s-au obișnuit cu muțenia 

imaginilor și sculpturilor în fața cărora se roagă și oferă ritualuri, iar în inimile lor s-a format în cele din 

urmă concepția că nimeni nu este vrednic să-L vadă, să-L audă sau să-L simtă pe Dumnezeu. Spunând că 

sunt infinit prea înaltă pentru a mă apropia de bărbați, aceștia cred că îmi aduc un omagiu admirativ. Dar 

ei se înșeală, pentru că oricine pretinde că sunt prea mare pentru a mă deranja cu creaturi atât de mici ca 

omul este un ignorant care neagă cel mai frumos lucru pe care Spiritul Meu vi l-a dezvăluit: umilința. 

6 Dacă credeți în Hristos, dacă vă declarați creștini, nu trebuie să vă gândiți la idei atât de absurde 

precum aceea de a crede că nu sunteți demni de apropierea Domnului vostru. Ați uitat că însăși credința 

voastră creștină se bazează pe această dovadă de iubire divină, când "Cuvântul" lui Dumnezeu s-a făcut 

om? Ce abordare mai tangibilă și mai umană ar putea satisface înțelegerea oamenilor păcătoși și carnali, cu 

suflete întunecate și minți slabe, decât cea prin care îi las să audă vocea Mea divină transformată într-un 

cuvânt uman? 

7 Aceasta a fost cea mai mare dovadă de iubire, umilință și compasiune față de oameni, pe care am 

pecetluit-o cu sânge, pentru ca să rămână mereu în fața ochilor voștri că nimeni nu este nedemn de Mine, 

căci tocmai de dragul celor mai pierduți în noroi, în întuneric și în vicii am lăsat Cuvântul Meu să devină 

om și să verse sângele vieții Mele. 

8 Atunci de ce cei care cred toate acestea neagă acum prezența și manifestarea mea? De ce caută să 

pretindă că acest lucru nu este posibil pentru că Dumnezeu este infinit și omul este mult prea josnic, mult 

prea nesemnificativ și nedemn? Cu adevărat vă spun că cel care neagă manifestarea Mea în acest timp, 

neagă și prezența Mea în lume în timpul celui de-al doilea timp și neagă și dragostea și umilința Mea. 

9 Pentru voi, păcătoșii, este firesc să vă simțiți îndepărtați de Mine în păcatul vostru. Eu, pe de altă 

parte, simt că, cu cât comiți mai multe fărădelegi și cu cât îți pătezi mai mult sufletul, cu atât este mai 

necesar ca eu să mă întorc la tine pentru a-ți da lumina, pentru a-ți întinde mâna ca să te vindec și să te 

salvez. 

10 Știam că, atunci când Mă voi face cunoscut din nou copiilor Mei, mulți Mă vor nega și, de aceea, 

am anunțat revenirea Mea chiar atunci; dar, în același timp, am precizat că prezența Mea va fi atunci 

spirituală. Dar dacă vă îndoiți de acest lucru, verificați cu mărturia celor patru ucenici care au scris 

cuvintele Mele în Evanghelii. 

11 De ce ar fi trebuit să Mă întorc în lume ca ființă umană și să-mi vărs din nou sângele? Ar fi ca și 

cum aș considera că munca mea și moartea mea de sacrificiu de atunci nu au dat roade și ar fi ca și cum aș 

considera că omenirea nu s-a dezvoltat deloc din punct de vedere spiritual de atunci și până acum. 

12 Știam că, în ciuda materialismului vostru de atunci, trebuie să găsesc un suflet evoluat în centrul 

ființei voastre și, din acest motiv, proclamația mea a fost acum spirituală. 

13 Iată-mă aici, în Spirit, trimițându-vă Cuvântul Meu din "norul" luminos și umanizându-l prin 

aceste glasuri ─ ca o instrucțiune pregătitoare pentru acea manifestare la care veți ajunge cu toții: dialogul 

de la spirit la spirit. 
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14 V-am adus acest mesaj, tradus în cuvinte omenești pe buzele purtătorilor mei de cuvânt, pentru ca 

mai târziu, când cuvântul meu va fi încetat și voi veți avea timpul necesar pentru a-l studia și înțelege de 

jos în sus, să puteți pleca ca mesageri ai veștii bune pentru a împărtăși revelația mea cu semenii voștri. 

15 În afară de acest mesaj, am trimis direct oamenilor o lumină care a ajuns până în adâncul ființei lor 

și le-a luminat treptat inimile și mințile. 

16 Când mesajul meu va ajunge în lume prin intermediul vostru, veți descoperi că terenurile au fost cu 

adevărat pregătite. 

17 Da, discipoli, acum este momentul în care oamenii ─ fără să fie conștienți de asta ─ reflectă asupra 

viitorului lor spiritual, pătrund ceea ce știu că sunt revelații divine și, de asemenea, recunosc direct care 

este sarcina lor. În acest fel, reflectând în liniștea interioară a inimii lor, ei ajung la înțelegerea multor 

adevăruri. 

18 Astfel, lumina a răsărit în mințile multora, ei au respins tot mai mult fanatismul religios, iar 

idolatria își pierde tot mai mult puterea în inimile lor. 

19 Fără să fie conștienți de acest lucru, ei deschid tot mai mult calea spre spiritualizare. Un curaj 

necunoscut, o credință și o putere superioară i-au ajutat să depășească temerile și prejudecățile și, în 

măsura în care voința lor a devenit mai puternică, reflecțiile lor au devenit mai definite, mai clare și mai 

precise. 

20 Vedeți cum lumina adevărului, transmisă din suflet în suflet, ajunge la oameni. Cine ar putea 

împiedica înaintarea acestei lumini, care nu poate fi văzută cu ochii pământești? 

21 Esența și adevărul pe care vi le-am adus la cunoștință în revelațiile Mele din vremurile trecute nu 

s-au putut pierde în cărțile uitate în care a fost scris Cuvântul Meu, și nici nu a putut să piară sensul său 

prin faptul că a suferit modificări din partea oamenilor. Adevărul este mai presus de orice sărăcie umană și 

se dezvăluie în fiecare moment. Dar lumina sa se vede mai clar atunci când omul a ajuns în punctul de a 

face un nou pas, decisiv și hotărâtor, pe calea sa de dezvoltare. 

22 Simbolurile, parabola și alegoria prin care au fost revelate misterele vieții spirituale în epocile 

anterioare vor fi înțelese în epoca actuală, când lumina unei lungi experiențe spirituale vă va ajuta pe toți 

să interpretați corect Legea, Doctrina, Profeția, Revelația și Promisiunile. 

23 Mesajul meu cade ca o ploaie roditoare asupra sufletului tău, în care am pus sămânța divină a 

iubirii. Astăzi este ziua pe care o dedicați pentru a vă odihni de muncile pământești și pentru a oferi 

sufletului vostru posibilitatea de a vă ruga și de a medita în pace, pregătindu-vă astfel pentru a asculta 

Cuvântul Meu, care este pâinea vieții veșnice pentru sufletul vostru. 

24 Munca mea, iubiți oameni, are ca scop să vă umple sufletul de lumină, învățându-l să trăiască în 

lumi mai înalte. 

25 Vreau să vă fac ucenicii mei, pentru ca voi să învățați să mă simțiți ca niște copii care sunt din 

Spiritul meu. De ce nu ați simți prezența Mea în voi, din moment ce sunteți făcuți din propria Mea esență, 

o parte din Mine? Nu Mă simțiți pentru că nu sunteți conștienți de acest lucru, pentru că vă lipsește 

spiritualitatea și pregătirea, și oricâte semne și senzații ați primi, le atribuiți unor cauze materiale. De 

aceea vă spun că, deși sunt cu voi, voi nu-mi percepeți prezența. 

26 Acum vă spun: Nu este oare firesc să Mă simțiți în ființa voastră, din moment ce sunteți o parte din 

Mine? Nu este oare corect, având în vedere acest lucru, ca spiritul tău să se unească în cele din urmă cu al 

Meu? Vă dezvălui adevărata măreție care ar trebui să fie în fiecare ființă umană, pentru că voi v-ați rătăcit 

și ați devenit mai mici spiritual în dorința de a fi mari pe pământ! 

27 Ați acordat mai multă importanță valorilor materiale decât posedă acestea, de cele spirituale, pe de 

altă parte, nu vreți să știți nimic, iar dragostea voastră pentru lume a devenit atât de mare încât chiar vă 

străduiți pe cât posibil să negați tot ceea ce ține de spiritual, deoarece credeți că această cunoaștere este în 

contradicție cu progresul vostru pe pământ. 

28 Eu vă spun că cunoașterea spiritului nu împiedică progresul oamenilor, nici în ceea ce privește 

morala, nici în ceea ce privește știința sa. Dimpotrivă, această lumină le dezvăluie oamenilor o bogăție 

infinită de cunoștințe care sunt în prezent necunoscute științei sale. 

29 Atâta timp cât omul refuză să urce pe scara spiritualizării, el nu se va putea apropia de adevărata 

glorie care îi va oferi aici, în sânul Tatălui său, fericirea supremă de a fi un copil al lui Dumnezeu ─ un 

copil vrednic al Spiritului Meu, în virtutea iubirii, înălțării și cunoașterii sale. 
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30 Vreți să Mă simțiți, oameni buni? Atunci fiți ascultători și umili și nu-mi mai cereți să fiu cu voi. 

Fiți mulțumiți să așteptați momentul în care va fi voința Mea de a Mă face cunoscut. 

31 Vă fac să simțiți prezența Mea prin această manifestare prin intermediul intelectului uman. Totuși, 

trebuie să vă spun că nu ați primit această manifestare datorită meritelor voastre, ci a fost mila Mea, 

născută din iubire, pe care o am pentru voi și care M-a făcut să Mă apropii de voi pentru a vă face simțită 

prezența Mea. 

32 Știam că vei avea mare nevoie de mesajele mele, că în sufletul tău foamea și setea de lumina mea 

erau deja foarte mari, că erai gata să te grăbești la o chemare din partea mea. Pentru că suferința de pe 

pământ te-a purificat și ai devenit sensibil. De aceea, m-am plasat cu voi în această formă și v-am făcut să 

înțelegeți că acest mesaj va fi doar o pregătire pentru momentul în care va trebui să mă căutați de la spirit 

la spirit. Atunci nu va mai fi mila Mea cea care va fi mișcată să se facă cunoscută de voi, ci va fi înălțarea 

voastră spirituală. Atunci nu veți fi paria, orbi sau nereceptivi la spiritual, ci veți face tot ce este posibil în 

deplină cunoștință și cu credință absolută în ceea ce înseamnă pentru voi dialogul de la spirit la spirit, 

pentru a merita acest har. 

33 Atunci veți avea deja lumina de care aveți nevoie pentru a permite Spiritului meu să se manifeste 

prin voi și pentru a face simțită prezența mea în gândurile voastre, în cuvintele voastre și în lucrările 

voastre. 

34 Astăzi sunteți ca niște pelerini care au rătăcit mult timp. Dar în acest timp, clopotul Meu puternic 

te-a chemat. Ați venit, în parte, în grabă la izvorul harului, iar eu mă bucur să îi primesc pe "lucrătorii" mei 

și să văd că acest popor avansează spiritual pas cu pas, arătându-mi dragostea lor pentru aproapele. Erai ca 

o stâncă dură, dar dalta Cuvântului Meu a lucrat inima ta pentru a o transforma într-un sanctuar. 

35 Din Cartea Vieții vă fac cunoscută o altă pagină pentru ca voi să aveți mai multă lumină și 

Cuvântul meu să înflorească în inimile voastre. Aduc o comoară de milă duhovnicească pentru cei care se 

cred nevoiași. 

36 Ați transformat acest paradis pământesc într-o vale de lacrimi. Ți-am încredințat-o ca Grădina 

Edenului, pentru ca sufletul tău, împreună cu trupul său, să se ospăteze din tot ceea ce Tatăl tău a pregătit 

pentru bunăstarea ființei umane, pentru ca tu să te bucuri de roadele ei dulci și astfel să fii în armonie 

spirituală cu Tatăl tău, cu inima ta plină de încântare. 

37 Binecuvântați sunt cei care, în fața Noii Zori, s-au eliberat de umbrele lor întunecate și M-au 

binecuvântat. Eu v-am adus esența vieții și a luminii în Cuvântul Meu și v-am îndepărtat de întuneric, 

astfel încât să puteți rămâne fermi pe calea pe care am făcut-o pentru voi. 

38 Voi sunteți lucrătorii mei cărora le-am încredințat îngrijirea semințelor care trebuie să înflorească 

mai târziu. Ți-am încredințat copacul măreț și plin de frunze, pentru ca la umbra lui să se odihnească 

călătorul. Dar furtunile i-au furat frunzele, pentru că ai fost surprins de ispită în timp ce dormeai. Frunzele 

pe care furtunile le-au smuls din acest copac, mila Mea le adună și din ele creez din nou frunzișul 

ramurilor sale. 

39 V-am dat roadele acestui copac și v-ați bucurat de dulceața infinită a iubirii mele divine. Unii 

dintre lucrătorii Mei s-au ridicat în slăvi ca niște stăpâni și au abandonat pomul pe care li l-am încredințat. 

Dar voi continua să am grijă de ea, pentru că multe mulțimi vor veni sub frunzele ei să se odihnească și să 

se hrănească cu roadele ei. 

40 Binecuvântați sunt cei care au rămas puternici în toate timpurile și în toate încercările și care au 

condus mulțimile la Mine. Îi întăresc, îi luminez și îi protejez cu mantia mea spirituală de nemilozitatea 

vremurilor. Eu îndepărtez paharul suferinței de pe buzele lor, pentru ca poporul meu să se învioreze zilnic 

cu cuvântul meu. 

41 Mulți vor veni în trenuri lungi, tânjind după generozitatea Tatălui meu și dorind din pomul rodului 

vieții, a cărui dulceață trebuie să o cunoască. Îi aștept în ei pe aleșii mei, pe cei bolnavi și pe cei nevoiași. 

Ilie mi-i va prezenta: Acestea sunt inimile chinuite și sufletele doborâte, care au golit tot timpul un 

pahar foarte amar fără să găsească mângâiere. Dar nici vremurile, nici furtunile nu vor putea distruge 

pomul, frunzele sale vor avea mereu sevă în ele și roadele sale se vor înmulți. 

42 Am îndepărtat de la slujitorii mei întunericul, autoînșelăciunea, le-am pregătit inimile cu iubirea 

mea divină și am așezat în ele pacea Spiritului meu. Le-am arătat legea mea și albeața lucrării mele, pentru 

ca ei să vegheze la integritatea și puritatea lor. 
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43 Mulți se vor erija în judecători și vor nega integritatea Lucrării Mele și manifestarea Spiritului Meu 

prin intermediul intelectului uman. Dar Eu sunt Cel Atotputernic, Calea și Lumina, și ori de câte ori a fost 

voia Mea, Mi-am întins Mila ca un toiag pentru ca omenirea să se susțină. 

44 Eu sunt Cel care îți animă sufletul și trupul, iar când ești cu Mine, durerea se îndepărtează de tine 

și simți tandrețea iubirii Mele în adâncul inimii tale. Este, de asemenea, momentul în care conștiința vă 

cere socoteală și vă face să vă rușinați de voi înșivă pentru că ați trăit în păcat și nu v-ați îndeplinit cu 

fidelitate misiunea. 

45 V-am făcut cunoscută calea spiritualizării, pentru ca în fiecare zi să vă eliberați de materializare, 

pentru ca voi să fiți cei care sunt în slujba Divinității mele ─ pregătiți să atingeți dialogul de la spirit la 

spirit. 

46 Unele inimi îndurerate îmi spun: "Tată, când vor înceta războaiele, așa cum au anunțat profeții 

Tăi?". Iar Eu vă răspund că timpul păcii este indicat de degetul Meu divin. 

Când vă spiritualizați, veți fi ca o oglindă clară, iar toți cei care vă privesc astfel pregătiți vor trebui să 

vă interogheze și, de la primele cuvinte care vă vor ieși pe buze, vor primi dragostea care vine din adâncul 

inimii voastre. Și atunci veți fi recunoscuți ca discipoli ai mei și vă vor asculta fără să obosească. Acesta va 

fi începutul timpului de pace. 

47 Păzește-ți haina sufletului ca să nu se păteze, ca să fie mereu albă, ca să fii venerat și respectat de 

semenii tăi. Trupul tău este perisabil, dar sufletul tău aparține veșniciei. De aceea, trebuie să vă folosiți de 

darurile pe care vi le-am încredințat, pentru a putea locui în casa veșnică. 

48 Cât de binecuvântată este manifestarea Mea pentru voi atunci când Mă înțelegeți, când inima 

voastră este ca o carte deschisă în care Cuvântul Meu rămâne scris pentru ca voi să-l studiați și să-l 

practicați, pentru ca voi să dați un exemplu de umilință și blândețe. 

Ridicați și întăriți pe cel pe care îl găsiți obosit și epuizat pe drum, nu-i refuzați ceea ce cere, căci v-am 

încredințat mila. Ferice de cel care se desparte de ceea ce poartă în bagajul său de călătorie, căci binele pe 

care îl face fratelui său i se va întoarce înmulțit. Sufletul tău este proprietarul unei comori spirituale care 

este inepuizabilă în fiecare zi. 

49 Fiți ca un bun agricultor care îngrijește sămânța de pe câmp ─ o sămânță care, prin efortul omului, 

înflorește material și dă roade. Cel care apucă cu credință și speranță uneltele de muncă ară pământul, 

eliberează recolta de buruieni și speră că ploile o vor face să înflorească și să rodească din belșug pentru 

hrana oamenilor. 

50 M-am făcut cunoscut printre voi, ca urmare a unei promisiuni. Iubirea mea a fixat un timp pentru 

ca timpul până la această manifestare să fie scurtat. În timp ce unii cred, alții se îndoiesc. Dar ce va face 

Tatăl în fața celor care nu L-au recunoscut? Durerea se va întoarce pentru a vă purifica mintea rea, iar 

neghina care s-a înmulțit va fi distrusă din nou. 

51 Înțelege, Israel, că tu ești cel responsabil pentru munca mea. Simțiți durerea celor care suferă și 

plâng în robie în acele națiuni. Ei speră că mila mea puternică îi poate elibera și le poate da pace. Copiii 

nevinovați plâng și sunt lipsiți de apărare pe drumuri, bătrânii sunt batjocoriți și fecioarele seduse, și astfel 

unul îi smulge altuia baza existenței sale fără milă și fără remușcări. 

52 Israel, te-am pregătit pentru a construi, pentru a da pace și speranță omenirii, pentru a-i arăta ușa 

mântuirii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 332  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Vă întâlnesc rugându-vă, iubiți ucenici, cu sufletul vostru cerând pacea acestei lumi. Este ceea ce 

v-am învățat ─ este ceea ce v-am dezvăluit încă o dată: că voi sunteți mesagerii păcii, aducătorii acestui 

dar binecuvântat în acest timp în care el a plecat de pe această planetă pentru că inima omului îl respinge și 

în ea intră doar nesiguranța, ura, viața uluitoare și neliniștea. 

În calitate de mesageri ai păcii, și întrucât nu puteți merge fizic în toate locurile, căile și regiunile 

pământului pentru a aduce acest mesaj divin, am învățat sufletul vostru să se înalțe, să transmită prin 

intermediul rugăciunii spirituale, astfel încât să poată revărsa beatitudine, binefacere și binecuvântări 

asupra tuturor semenilor voștri. 

2 V-am spus în învățăturile Mele că nu trebuie să-mi cereți pentru anumite popoare, ci pentru 

întreaga lume, pentru toți semenii voștri, fără a ține cont de rase, naționalități sau clase sociale, iar sufletul 

vostru elevat, care se află pentru scurt timp în Înălțarea de Dincolo, va vedea de acolo doar marea familie 

universală a Tatălui, va privi suferința, mizeria, durerea tuturor, și pentru ei îmi veți cere. De acolo puteți 

vedea acele ființe care sunt mai presus de voi în lumile spirituale superioare și le veți cere ajutorul, așa 

cum v-am învățat să invocați cu respect lumea spirituală pentru a primi inspirație și protecție din partea ei. 

În acest fel, o, discipoli, veți iubi cu o dragoste atotcuprinzătoare. 

3 Oamenii spun că, în Epoca a doua, Hristos a învățat iubirea reciprocă, fără deosebire de rasă. Dar 

în acest al treilea timp vă spun: Eu, ca și Hristos, v-am învățat iubirea atotcuprinzătoare în Era a doua. Dar 

a trebuit să încep să vă învăț iubirea între voi ca ființe umane, pentru ca, atunci când va veni vremea, să vă 

iubiți unii pe alții cu iubire spirituală, nu doar fără deosebire de rase, ci și fără deosebire de lumi. 

Vreau ca sufletul vostru să includă totul în această iubire pe care vă învăț acum ─ ca voi, iubindu-l pe 

Tatăl vostru, să iubiți toate creaturile ─ să vă iubiți unii pe alții în lumea voastră cu un atom din iubirea cu 

care vă iubește Tatăl ─ să iubiți tot ce am creat eu, să nu fiți indiferenți și să nu respingeți ceea ce v-am 

lăsat moștenire și v-am încredințat. 

4 Omul nu interpretează întotdeauna corect învățăturile mele. Nu v-am învățat niciodată să ignorați 

sau să vă abțineți de la a vă bucura de roadele bune pe care legile mele le aprobă și le permit. Am învățat 

doar că nu trebuie să vă străduiți și cu atât mai puțin să iubiți ceea ce nu este necesar, ceea ce este de 

prisos; că nu trebuie să vă folosiți de ceea ce este perisabil, de ceea ce este ilicit, ca și de fructele care sunt 

benefice pentru suflet și pentru trup. Dar tot ceea ce este permis sufletului sau inimii și îi este de folos, v-

am recomandat, pentru că este în cadrul legilor Mele. 

5 V-am dat o altă instrucțiune: Pentru ca sufletul tău să știe cum să se debaraseze de corpul său 

atunci când a venit pentru el timpul rechemării ─ pentru ca atunci când sufletul tău trebuie să treacă 

pragurile de dincolo, să știe cum să renunțe la stăpânirea și legăturile sale cu pământul. Dar adevărat vă 

spun: Odată ce sufletul s-a desprins de trup, nu devine orb față de bunurile pământești. Dimpotrivă, 

dimpotrivă ─ îți spune Maestrul ─ atunci îi permit sufletului tău să dobândească o cunoaștere mai mare, 

astfel încât să admire și mai mult operele creației, să pătrundă și mai mult în sensul vieții, să înceapă să 

îmbrățișeze totul cu aripile sale spirituale, astfel încât privirea sa să transceadă acele orizonturi care erau ca 

niște limite pentru inteligența sa pe pământ. Atunci începe să-l iubească cu adevărat pe Tatăl și creația 

divină cu o adevărată iubire universală. Atunci orice poziție umană, clan sau clasă socială dispare pentru 

suflet. Atunci nu-i mai iubește doar pe cei care i-au aparținut ca familie pământească, ci începe să-i 

iubească pe toți vecinii săi cu dragoste spirituală. Aceasta este dragostea pe care v-am învățat-o în toate 

timpurile. 

Dacă, totuși, sunt discipoli printre voi care M-au auzit puțin în acest timp și de aceea se tem că nu pot 

face dreptate lucrării Mele și nici nu o pot înțelege, și de aceea îi invidiază pe cei care M-au auzit des, care 

au primit adesea Cuvântul Meu în acest timp, le spun cu adevărat: Nu vă tulburați! Dacă discipolii M-au 

auzit des sau puțin, nu înseamnă nimic. Pentru că un moment de iluminare poate fi suficient pentru ca 

sufletul tău să se transforme în acea clipă și să devină un maestru, o sursă inepuizabilă de iubire și 

inspirație. 

6 Aduceți acest Cuvânt al Meu ca pe o mângâiere și încredeți-vă în el ─ voi care M-ați ascultat doar 

puțin! Căci adevărat vă spun: Îi veți întâlni în calea voastră pe cei care nu M-au ascultat nici măcar o dată 
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în această Epocă a Treia, și veți vedea să apară printre ei marii apostoli ai spiritismului, marii profeți 

intuitivi, marii inspirați. Veți vedea cum darurile Duhului Sfânt se manifestă printre oameni și se 

desfășoară prin intuiție. Veți vedea oameni comunicând de la un spirit la altul și atunci veți spune: "Cât de 

norocoși suntem noi, cei care am reușit să îl auzim măcar puțin pe Maestru, pentru că acești semeni nu l-au 

auzit niciodată prin intermediul facultății umane de înțelegere". 

7 Nu vă amintiți că Marcu, deși nu făcea parte dintre cei doisprezece aleși ai mei, a fost un mare 

apostol al învățăturilor mele? Copilul apostol care a știut să păstreze în inima sa învățăturile Maestrului 

Divin pentru a le pune pe hârtie și a le lăsa omenirii ca pe o Carte de Aur. În copilărie M-a auzit în 

inocența sa pământească, dar a permis mâinii Maestrului să scrie Mesajul divin în inima sa. Nu vă amintiți 

că Pavel, deși nu-l ascultase nici măcar o dată pe Maestrul divin, s-a convertit. Deși fusese persecutorul 

apostolilor mei, el m-a iubit și s-a ridicat în interior până când a devenit unul dintre marii soldați ai 

învățăturii mele. 

8 Același lucru se va întâmpla și în această a treia eră. De asemenea, vă voi lăsa o carte scrisă în 

exterior cu litere materiale și luminată în interior de lumina Duhului Sfânt, pentru ca voi să beți din această 

sursă ─ astfel încât, prin învățăturile mele, să dobândiți puterea și lumina spirituală pentru marea luptă 

care vă așteaptă. Pentru că toți veți avea același grad de pregătire, de putere și de cunoaștere spirituală 

pentru a vă întoarce către umanitate, care a devenit roditoare prin durere, prin încercările înțelepte care 

există în calea fiecărei creaturi. 

9 Vreau ca atunci când vor veni marile încercări, nu tu să fii surprins, ci semenii tăi; să nu te 

intimideze nicio coroană sau mantie regală, să nu te sperie nicio eșafodă sau amenințare, să nu te facă laș 

nici o calomnie, să nu existe nicio insultă care să-ți rănească inima. Atunci lumea va fi surprinsă când Mă 

voi putea revela prin voi în înțelepciune, în umilință, în dreptate și în iubire. Dar nu vreau să dezvălui 

aceste calități doar prin Cuvânt ─ vreau să fiu prezent în lucrările voastre. 

Amintiți-vă că în trecut, în primele zile ale creștinismului, sângele Maestrului, sângele ucenicilor și 

apostolilor săi, sângele martirilor, a fost cel care a "vorbit" cel mai bine. Căci inima omului era tare, și 

dacă un adevăr și un cuvânt nu erau pecetluite cu sânge, nu era crezut. 

Astăzi, nici Tatăl, nici lumea nu va cere sângele tău și nici viața ta, pentru ca tu să pecetluiești cu ea 

adevărul meu. Dar ei vor cere dovezi, iar voi le veți da aceste dovezi, care vor consta în iubire, în revelație, 

în spiritualizare, pentru că semenii voștri sunt însetați de ele. Dacă oferiți apă limpede ca cristalul, dacă 

oferiți pâinea vieții, lumea vă va crede și, prin voi, va crede în Mine. 

10 V-am spus, ucenicilor, că veți fi confruntați cu marile biserici și cu sectele mai mici; dar nu vă 

temeți nici de una, nici de alta. Adevărul pe care vi l-am încredințat este plauzibil, Cuvântul pe care vi l-

am învățat este în exterior clar și simplu, dar în înțelesul său profund până la infinit, și sunt arme puternice 

cu care veți lupta și veți fi victorioși. 

Dar eu vă spun: un popor de pe pământ, plin de materialism și de necredință, se va ridica pentru a vă 

nega dreptul de a vă numi Israel, pentru a vă nega mărturia că ați fost martori la venirea reînnoită a lui 

Mesia, iar acest popor este cel evreu. Nu v-ați gândit la ele? Acest popor așteaptă în mijlocul său venirea 

lui Mesia, Mântuitorul său, care îi va face dreptate și îl va pune din nou deasupra tuturor popoarelor de pe 

pământ. Acel popor știe că am venit întotdeauna la el, iar în acest al treilea timp vor spune: "De ce să vină 

Dumnezeu la alt popor?". ─ Dar iată, iată învățăturile Mele! 

11 Încă din primele zile ale lumii voastre am început să formez sămânța lui Israel în rasa umană. Din 

generație în generație am lucrat-o, am perfecționat-o, până când a venit timpul când am format o familie 

de suflete alese dintre toate pentru a începe crearea unui popor. Cu înțelepciune am ales fiecare suflet, 

fiecare ființă umană, pentru a-mi completa poporul. 

12 După ce fiecare suflet al ei a fost format și întărit prin mila Mea și dezvoltat în capacitățile sale, și 

după ce, în funcție de acele vremuri, fiecare trup a fost pregătit cu har, l-am lăsat să se răspândească pe 

suprafața pământului. Și cu acest popor am vorbit întotdeauna, întotdeauna am căutat ocazia de a fi cu ei și 

de a comunica cu ei prin intermediul patriarhilor lor. Am vorbit triburilor popoarelor prin regii și profeții 

lor, făcându-Mă cunoscut prin liderii lor pentru a-i călăuzi mereu pe calea cea bună, pentru a le reaminti că 

Eu sunt mai presus de toate lucrurile create ─ pentru a le reaminti dreptatea între ei, pentru ca acest popor 

să fie apărarea celorlalte popoare ale pământului ─ pentru ca el să fie torța vie care să lumineze până și 
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ultimul colț al planetei ─ pentru ca el să fie binecuvântarea tuturor națiunilor și oaza de pace pentru toți cei 

care au nevoie. 

13 Pentru aceasta l-am înzestrat spiritual și fizic, pentru aceasta i-am dăruit un pământ fertil, plin de 

lapte și miere. L-am pus la încercare în marile sale fărădelegi pentru a-l face puternic, pentru a-l face să 

cunoască binele și răul, lumina și întunericul, abundența și foamea, libertatea și sclavia, și i-am permis să 

fie ispitit, iar în marile ispite și șocuri care au lovit poporul, unii au căzut, iar alții mi-au rămas credincioși. 

Prin cei care au căzut, alții au suferit; prin cei slabi, cei puternici au fost afectați. Dar care a fost 

slăbiciunea unora și credincioșia și statornicia altora? 

Cei slabi au căzut în iubirea nestăpânită a bunurilor pământești, în patimile inferioare, în lupta 

nemărginită pentru putere, în culte rele, în culte ipocrite. Cei neclintiți au fost aceasta în smerenia lor, 

recunoscând și iubind Creatorul prin intermediul unei închinări simple și a unor obiceiuri sănătoase. 

14 Niciodată nu am lăsat acest popor fără apărare, pentru că i-am trimis profeți în suferințele lor, 

pentru a le ridica sufletele și pentru ca ei să nu-și piardă speranța și credința în Mine. Dar atunci când 

acești profeți îi admonestau pe cei materializați, pe bogații pământului, pe cei care deveniseră vanitoși în 

gloriile omenești, erau respinși de aceștia, persecutați și adesea uciși. 

Dar în inimile celor neclintiți, ale celor credincioși, cuvântul acelor profeți a rămas ca o torță aprinsă și, 

prin toți profeții, Tatăl a anunțat venirea sa la poporul său pentru a-l elibera din robie, pentru a-i face 

dreptate, pentru a pune împărăția sa în inima fiecăruia dintre copiii săi. Dar aceste promisiuni, aceste 

profeții au fost interpretate în moduri diferite de către cele două părți ale poporului. 

15 Când Domnul a venit la poporul Său ca Mesia, ca Mântuitor, unii se așteptau de mult ca El să fie 

Dumnezeul iubirii, al dreptății și al păcii, Tatăl oricărei mângâieri și al oricărui balsam. Alții se așteptau ca 

El să fie un soldat invincibil, un războinic care să ridice poporul Său și să-l ducă la distrugerea națiunilor 

inamice care capturaseră și dominau poporul Domnului. Se așteptau ca mâinile lui să le predea marile 

bogății pământești, bunurile temporale, pentru a le dărui fiecăruia dintre copiii săi și fiecăruia dintre 

triburile sale. Apoi, când Mesia a apărut pe pământ plin de blândețe și în sărăcie omenească, în cea mai 

mare smerenie, El a fost simțit și recunoscut doar de cei credincioși și perseverenți, al căror suflet și inimă 

erau receptive la lecțiile înalte, la mesajul divin, pe care Domnul le-a adus prin Isus. 

16 Dar printre cei care îl așteptau pe Dumnezeul bogat și puternic al pământului, răzbunătorul 

răzbunător al tuturor insultelor suferite de popor, dezamăgirea lor a fost mare și, de asemenea, respingerea 

lor. Dar acest Stăpân al bunătății și al smereniei i-a învăluit pe toți ai săi în aceeași iubire când a constatat 

că s-au împărțit în regate. Atât în Samaria, cât și în Iudeea, El a transmis cuvântul Său, într-un trib ca și în 

celălalt a revărsat dragostea Sa, balsamul Său, minunile, învățăturile și profețiile Sale. 

Cu toate acestea, El a continuat să fie respins de evreii "carnali", de evreii nematerializați ─ de cei care 

tremurau în fața revelațiilor Duhului, de cei care nu voiau să vadă calea care duce la Înălțarea de Dincolo. 

Pe de altă parte, El a fost recunoscut și iubit de cei care așteptau venirea Împărăției Cerurilor, Pâinea Vieții 

Veșnice, Adevărul despre toți oamenii, Iubirea pentru toate creaturile, iar de atunci acest popor a mers pe 

drumul său în divizare. 

17 Era necesar ca Tatăl, după plecarea Sa (în Isus), să smulgă din mâinile poporului Său pământul 

care fusese deja încredințat strămoșilor lor. Unora le-a fost smulsă ca ispășire, iar altora ca răsplată; căci 

acel pământ al Canaanului, acea minunată Palestină a vremurilor trecute, a fost pregătit de Mine pentru 

spirit doar ca o imagine a adevăratului pământ al făgăduinței. Când aceste bunuri au fost luate de la popor, 

evreul cu mentalitate materialistă a rămas fără adăpost pe pământ; dar cealaltă parte ─ credincioșii care au 

simțit mereu prezența Mea ─ au rămas devotați voinței Mele, fără să sufere că au pierdut acea moștenire 

din vremurile trecute, pentru că știau că li s-a încredințat un nou har de la Tatăl: moștenirea Cuvântului 

Său, Cuvântul Divin, Jertfa Sa, Sângele Său. 

18 În prezent, când poporul meu Israel trăiește deja în Era a treia, îl văd încă împărțit în două grupuri: 

unul materializat, îmbogățit cu bunurile pământului ca o reparație de mare preț, care face să tremure până 

și temeliile lumii prin puterea sa, pentru că și-a pus forța, talentul, darurile de har pe care Tatăl le-a 

revărsat asupra spiritului său, în slujba lui însuși, a ambiției sale, a măreției sale. 

Vedeți cum acest popor, chiar și în limitele materialismului său, a dat dovadă de forță în științele sale, 

în voința sa, în inteligența sa. Păstrează în adâncul inimii sale resentimente pentru foametea de odinioară, 

pentru înrobiri, pentru umilințe; dar astăzi se ridică puternic și mândru pentru a umili alte popoare, pentru a 
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le intimida cu puterea sa, pentru a le domina. Astăzi, ea însăși este cea sătulă și privește cu satisfacție 

milioanele de oameni înfometați și marile mase de sclavi ─ sclavi ai aurului, ai puterii, ai științei și ai 

dorinței de prestigiu. 

19 Dar văd și cealaltă parte a poporului Meu, cea a celor neclintiți și credincioși ─ a celor care au fost 

întotdeauna capabili să simtă prezența Mea, a celor care au recunoscut întotdeauna sosirea Mea printre 

oameni, a celor care au crezut în revelațiile Mele și care, în ciuda tuturor lucrurilor, Mi-au fost ascultători 

și au îndeplinit ordinele Mele. 

Această altă parte nu sunteți doar voi, care ați fost martori ai manifestării Mele prin intermediul 

intelectului uman în acest timp; căci o parte a Poporului Spiritual al lui Israel este împrăștiată în întreaga 

lume și, în locul în care se află fiecare, primește iubirea Mea grijulie, simte Prezența Mea, se hrănește cu 

Pâinea Mea și Mă așteaptă fără să știe de unde voi veni, nici în ce mod, dar Mă așteaptă. 

Dar cei care știu foarte bine cum am venit, cum M-am făcut cunoscut ─ cei care sunt pregătiți pentru 

vremurile care vor veni, sunteți voi, care faceți parte din cei 144.000 aleși de Mine din cele douăsprezece 

triburi ale acelui popor ─ o sută patruzeci și patru de mii care vor fi în fața numerosului popor al lui Israel 

ca 144.000 de căpitani care îi vor conduce în Marea Bătălie în lupta spirituală din Era a treia. 

20 Credeți că poporul meu va fi mereu divizat? Adevărat vă spun: Nu! Pentru voi au venit învățătura, 

lumina și încercările; pentru aceia au venit dreptatea și vizitele mele. Acum îi conduc cu pași mari spre 

trezirea spiritului lor și, deși vor nega cu siguranță în prima clipă cea de-a treia venire a Mea în lume, așa 

cum au negat-o și pe cea de-a doua, vă spun: Nu mai este departe acum momentul convertirii lor. Ei 

trăiesc în vechile lor tradiții, dar eu văd prin mintea și inima poporului evreu și vă anunț că ei se agață de 

tradițiile lor mai mult din comoditate și din teama de revelații spirituale decât din convingere proprie. Ei se 

feresc de manifestările de dincolo, dar ceea ce le voi propune este: renunțarea la tot ceea ce este inutil, 

practicarea milei, a iubirii și a umilinței. 

21 Va trebui să-i înfruntați și amândoi vă veți lua armele: unul la cuvânt, la gând, la rugăciune și la 

dovezi; celălalt la talentul, la puterea, la tradiția lor. Dar voi fi prezent în această confruntare și voi face ca 

dreptatea mea să triumfe, voi face ca spiritualitatea să triumfe, ca spiritul să se ridice deasupra cărnii, să se 

încline și să o umilească, și atunci va veni reconcilierea triburilor lui Israel, unificarea poporului 

Domnului. Odată ce acest popor este pregătit ─ cu adevărat, vă spun, își va îndeplini misiunea până când 

va fi dus la bun sfârșit marea misiune pe care Dumnezeu a dat-o poporului ales al Său de la începutul 

timpului, care este de a fi primul născut și depozitar al revelațiilor Domnului, pentru ca, în calitate de cel 

mai mare dintre frați, să-i conducă pe ceilalți, împărtășind cu ei harul Său și aducându-i pe toți la dreapta 

Tatălui. 

22 Împărțit, poporul nu a putut triumfa asupra celorlalte popoare ale pământului. Dar adevărat vă 

spun: Vreau ca, așa cum cei din Era a Treia au dat mari dovezi ale puterii și luminii lor în viața umană, să 

dați și voi dovezi ale spiritualității voastre ─ dovezi că puterea Spiritului este mai mare decât puterile 

umane, astfel încât în luptă să triumfe asupra lor. 

23 Înțelegeți, oameni buni, ca să vă puteți îndeplini misiunea pe care v-a încredințat-o Tatăl, ca 

sufletul vostru să se înalțe în pace, să ajungeți în sfârșit la Mine și, din Împărăția Mea, să iubiți toate 

creaturile cu iubirea atotcuprinzătoare pe care Eu o învăț. 

24 Multe lucruri v-am vorbit în acest timp, dar din tot ce v-am spus, veți învăța o lecție pe care v-am 

dat-o în această dimineață de har: Iubire atotcuprinzătoare! 

25 Cât de des a fost găsit Isus de către discipolii săi vorbind cu diferitele creații ale tărâmului 

pământesc. De câte ori a fost surprins Maestrul în conversațiile sale cu păsările, cu coridorul, cu marea! 

Dar ei știau că Maestrul lor nu fusese răpit, știau că în Maestrul lor trăia Spiritul creator al Tatălui, care 

dăduse un limbaj tuturor ființelor, care îi înțelegea pe toți "copiii" Săi, care primea laude și iubire de la toți 

cei creați de El. 

26 De câte ori ucenicii și oamenii l-au văzut pe Isus mângâind o pasăre sau o floare și binecuvântând 

totul, iar în ochii lui au descoperit priviri de iubire infinită pentru toate creaturile! Ucenicii au întrezărit 

încântarea divină a Domnului când se vedea înconjurat de atâta slavă, de atâtea lucruri minunate care 

ieșiseră din înțelepciunea Sa, și tot ei au văzut adesea lacrimi în ochii Maestrului când vedea indiferența 

oamenilor în fața unei asemenea slave, monotonia și orbirea creaturilor umane în fața atâtor splendori. Ei 
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l-au văzut adesea pe Maestru plângând când vedea un lepros care vărsa lacrimi din cauza leprei sale, sau 

bărbați și femei care se plângeau de soarta lor, deși erau înconjurați de o sferă de iubire perfectă!  

27 Știți foarte bine că Legea Mea vă învață să Mă iubiți pe Mine mai mult decât orice ─ nu pentru că 

inima Tatălui conține egoism, ci pentru că trebuie să înțelegeți că ─ pentru a putea iubi Creația și pe voi 

înșivă ─ trebuie să înțelegeți iubirea Mea prin a voastră pentru a o simți față de semenii voștri. 

De aceea, în această dimineață de har, vă spun: vreau ca iubirea voastră să devină atotcuprinzătoare ─ 

dar în Mine, iubindu-Mă mai întâi pe Mine, apoi iubindu-vă unii pe alții și apoi iubindu-i pe toți cei creați 

de Tatăl, toate creaturile, operele desăvârșite, ca fiice ale Tatălui, și deci frații și surorile voastre. 

28 Oferiți sensibilitate sufletului și sentimentelor voastre. Lasă-ți corpul, deși este trecător în viață, să 

participe la această reîmprospătare, bucură-te că există, bucură-te de radiațiile pe care natura i le oferă, fii 

sătul și revigorat de ele. Pentru că această viață fizică este, de asemenea, o sursă de binecuvântări, de 

căldură, de energie ─ este confort și mângâiere, este hrană, este pace. 

29 Lasă-ți trupul să se înfrupte din el, lasă-l să ia parte la acest banchet, îți spune Maestrul. Nu-l 

ascundeți și nu-l îndepărtați de natură, nu-l faceți să respingă această sursă de viață, nu-l lăsați să respingă 

ceea ce v-am dat cu atâta dragoste. Apoi va adormi liniștit atunci când va veni momentul. 

Dar sufletul tău, din lumea de dincolo, din eliberarea sa, va continua să contemple creația materială mai 

mult decât toate lucrările Tatălui, și atunci o va aprecia mai bine decât o face acum. Și, deși nu se va mai 

hrăni cu viața materială, deși nu va mai trebui să se mulțumească cu ea și nici să trăiască în ea, va fi în 

armonie cu totul, va admira totul și va iubi totul în Tatăl. 

30 Cuvântul meu te inundă de pace și este balsam pentru sufletul și inima ta. Ați vorbit cu Domnul 

vostru și continuați să vorbiți cu El în limbajul sufletului ─ acel limbaj care conține reverență, care este un 

imn de laudă la urechea Mea divină, care este o mângâiere a copilului către Tatăl, care este o mână întinsă 

către Cel care are totul și este capabil să facă toate lucrurile. 

Mie îmi mărturisești, nu-mi ascunzi nimic, pentru că știi că privirea mea cuprinde totul, pătrunde totul, 

și simți remușcare față de conștiința ta din cauza fărădelegilor comise pe pământ. Dar eu vă spun cu 

adevărat: Eu, care număr zilnic, de dimineață până dimineață, faptele voastre bune și fărădelegile voastre, 

scriu mai multe fapte bune și mai puține fapte rele. 

31 Nu stați pe loc, o, discipoli! Așa cum v-am spus întotdeauna, să rămâneți ferm pe calea binelui și a 

progresului, pentru că vin vremuri în care numai bunătatea îl va ajuta pe om să meargă mai departe, când 

numai virtutea și adevărul îl vor susține pe calea luptei și a conflictului. 

Se apropie zilele în care înșelăciunea va cădea, când minciuna, ipocrizia, egoismul, orice sămânță rea 

se va sfârși prin vizite severe, căderi și lovituri. 

De aceea, Maestrul vă spune: deveniți din ce în ce mai puternici în bine! Fiți convinși, poporul meu, că 

nu puteți primi răul pentru binele pe care îl faceți. Dacă culegi un rod rău sau o răsplată rea pentru binele 

pe care îl faci pe pământ, acel rod rău este temporar, nu este rodul final, îți spun cu adevărat. Trebuie să 

perseverezi până când vei culege. 

32 Fiți buni lucrători în câmpul Domnului și vegheați mereu asupra lucrătorilor din solul material. Își 

abandonează semințele deja încolțite din cauza unei furtuni trecătoare? Cu adevărat ─ nu! Așteaptă să 

treacă vremea rea, veghează și se roagă pentru ea și așteaptă recolta. Și de câte ori această recoltă a 

perseverenței a fost cu adevărat plină de binecuvântări și abundență! 

Fiți și voi așa: în ciuda faptelor voastre bune, luați nenorocirile ca pe niște furtuni trecătoare, ca pe o 

dovadă a virtuții voastre, dar aveți întotdeauna încredere că sămânța mea, pe care ați semănat-o bine, vă va 

da flori și roade bune la momentul potrivit. 

33 Adevărat vă spun că sufletul este ca o sămânță, este ca o sămânță pe care o cunoașteți. ─ Vorbesc 

acum în sens figurat. ─ Și ele germinează, se înrădăcinează și cresc, înfloresc și dau roade. Dar trebuie să 

vă mai spun ceva: nu toate sufletele germinează în același timp, nu toate înfloresc în același timp și nici nu 

rodesc la un moment fix. Unii o fac mai devreme, iar alții mai târziu, chiar dacă au fost semănate în același 

timp. Înțelegeți acest lucru și aplicați-l la trecutul, prezentul și viitorul vostru și al întregii umanități. 

Pentru că de aici veți trage mari concluzii, mari revelații și răspunsuri de mare anvergură la întrebările și 

îndoielile oamenilor. 
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34 Dacă veți pătrunde în cuvântul meu de învățătură din această zi, veți descoperi în el o anumită 

intenție a Maestrului: Aceea de a vă întări sufletul pentru a aduce omenirii adevărata revelație a 

reîncarnării sufletelor. 

Cunoașterea intuitivă a acesteia este păstrată de toți oamenii. În toate popoarele de pe pământ se 

bănuiește secretul care conține trecutul, prezentul și viitorul fiecărui suflet. Pentru unii este o teorie, pentru 

alții o posibilitate, pentru alții o fantezie, iar alții o neagă cu desăvârșire. Cu toate acestea, descopăr că ei se 

gândesc la acest adevăr. 

35 Umanitatea acestui timp formează legende, fantezii, și chiar și triburile cele mai înapoiate, chiar și 

popoarele ascunse în pădurile primare, bănuiesc secretul reîncarnării sufletului, și asta pentru că pământul 

a fost pregătit, a devenit fertil, pentru că sufletul uman în evoluțiile sale a putut să dezvăluie trupului său o 

parte din acest "secret" ─ cum îl numiți voi ─. 

Acum, tot ce mai lipsește este ca poporul meu, cei instruiți, cei credincioși ─ cei care m-au așteptat 

întotdeauna, care au știut să primească revelațiile și învățăturile mele ─ să vină să le dea oamenilor 

confirmarea acestui lucru cu cuvinte vii, cu motive, cu adevăruri. Atunci oamenii se vor trezi la o nouă 

cunoaștere, la o nouă viață, care nu este altceva decât Împărăția lui Dumnezeu în inima oamenilor, 

Împărăția Spirituală în sufletele oamenilor înșiși. 

36 Vă vorbesc cu același cuvânt cu care am vorbit în Era a doua. Tot binele izvorăște din Cuvântul 

Meu. Dacă căutați balsamul în ea ─ balsamul Meu vindecător curge inepuizabil peste suferințele voastre. 

Dacă Mi-ai cerut bolnavii absenți, vor fi absenți pentru trupul tău, dar nu și pentru duhul meu și nici pentru 

al tău, iar în ei este puterea mea de vindecare. Dacă Îmi cereți binecuvântarea Mea sau protecția Mea 

pentru întreprinderile voastre, cu adevărat vă spun că dragostea și lumina Mea sunt asupra lor. Vă iau de 

mână pentru că vă încredeți în Mine ca într-un ghid salvator, și vă voi conduce cu adevărat la victorie. Vă 

voi întări în curse și în încercări și vă voi încuraja. 

37 Îmi cereți pentru cei care sunt absenți, care sunt "lucrători", care sunt discipoli în Lucrarea Mea 

spirituală. Eu sunt acolo cu ei, am fost pe drumul lor, în rugăciunea lor, în îndeplinirea misiunii lor. Ca 

niște torțe de lumină, i-am așezat în națiuni care vă sunt străine, pentru ca ei să fie ca niște îngeri ai păcii, 

ca niște gardieni înconjurați de lumea mea spirituală. 

Din momentul plecării lor, ei au fost inspirați de îngerii lor păzitori, astfel încât pașii lor pământești și 

spirituali pe cale să fie siguri și, de aceea, atunci când Maestrul îi cheamă pentru îndeplinirea însărcinării, 

acei lucrători pot spune cu satisfacție: "Tată, am lucrat în numele Tău". 

Când se vor întoarce pe acest pământ? Maestrul a pregătit calea și timpul, iar ei vor fi din nou în 

mijlocul vostru, iar cuvintele lor vor răsuna în inimile voastre ca o mărturie a marilor revelații pe care 

Tatăl le-a dat ─ marile minuni pe care ochii lor le-au văzut ─, iar acest lucru vă va da putere, va fi un 

stimulent pentru viitor, când și voi veți trece granițele și veți porni spre alte comunități de frați. 

38 Din moment ce vă disting cu dragostea Mea, din moment ce vă acopăr cu mantia Mea în acest timp 

de încercare ─ cum aș putea să nu acopăr întregul cerc al pământului cu mila Mea? Din moment ce vă 

învăț pe voi, care sunteți în prezent creaturi umane, iubirea atotcuprinzătoare ─ cum ar putea atunci 

Maestrul să se preocupe doar de unii și să îi uite pe alții? Privirea mea se odihnește asupra tuturor și 

mantia mea la fel, balsamul meu îi copleșește pe toți, sub mantia mea de pace unii o simt și o folosesc. 

Alții se războiesc, se distrug unii pe alții și se insultă reciproc. 

39 Mă întrebați: "Părinte, de ce, în acest an al reconcilierii, în acest an al unirii spirituale și al iubirii, 

pe care omenirea l-a numit "Anul Sfânt", oamenii se aruncă în războaie ucigașe?". 

Maestrul îți răspunde: "Priveghează și roagă-te! Astăzi nu sunteți încă în stare să pătrundeți sensul 

acestor încercări, dar vă spun cu adevărat că sufletul oamenilor este deja aproape de trezire, iar pentru 

aceasta este nevoie de încă puțină durere, este necesar ca ei să golească acea cupă pe care oamenii și-o 

pregătesc în acest moment. Ei vor fi propria lor trezire, ei vor fi propriul lor judecător, ei vor fi propria lor 

balanță de judecată. Eu le permit așa, le iert și le mângâi. Îmi revărs în ei lumina Mea, astfel încât, dacă 

este posibil să ajungă la adevăr prin lumina Mea, să ajungă la el în acest mod și nu prin durere. 

40 Când raza mea universală se va înălța, vă voi lăsa pe voi să vă revărsați pacea spirituală și 

binecuvântările asupra întregii umanități de dincolo. 

41 Aceasta este lecția mea. Continuați să urmați învățăturile mele! Continuați pas cu pas și asigurați-

vă că în inima și în sufletul vostru unirea spirituală cu totul capătă din ce în ce mai multă forță și greutate. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 333  
1 Veniți la Mine când sunteți obosiți. În Cuvântul Meu veți găsi balsam, mângâiere și mângâiere. Vă 

asigur că, după ce veți asculta învățătura mea, vă veți simți întăriți pentru a lua cu credință calea care vă va 

duce la ocuparea Împărăției mele. 

2 Acestea sunt momentele în care multe inimi se apropie în dorința de a se manifesta, când le dau 

dovezi ale prezenței mele, făcându-le să simtă Spiritul meu foarte aproape de al lor și surprinzându-i cu 

perspicacitatea privirii mele când citesc în fiecare dintre ei trecutul, durerile, cererile și nevoile lor. 

3 Mulți dintre ei au crezut, auzindu-Mă doar pentru că au găsit adevărul în Cuvântul Meu. Cu toate 

acestea, mulți alții s-au îndoit, chiar dacă m-am manifestat în fața lor cu atâta claritate. Pe aceste inimi le 

întreb în acest moment: "De ce dovadă aveți nevoie ca să credeți în Mine?". Dar ei îmi răspund: "Să ne 

acorzi ceea ce toată lumea își dorește acum". 

4 Oh, oameni buni! Ce s-ar întâmpla cu tine dacă aș face doar ceea ce îți dorești? Cu toate acestea, 

vă voi acorda o parte din ceea ce cereți, pentru a vă dovedi că Cel pe care l-ați auzit în timpul acestor 

manifestări a fost Maestrul vostru. 

5 Este necesar ca Eu să fac minuni și miracole pentru ca voi să numiți lucrarea Mea miraculoasă și 

adevărată, pentru că apare supranaturală în ochii voștri? Sau este suficient ca Eu pur și simplu să-ți 

vorbesc, ca să permit esenței Mele să intre în sufletul tău și să-mi fac simțită prezența în cel mai adânc al 

inimii tale? 

6 Eu pot să vă dau tot ce îmi cereți. Dar pot să vă dau doar ceea ce este cu adevărat spre binele 

sufletului vostru. 

7 Învățați să vă rugați și să meditați în același timp, astfel încât cunoașterea și înțelegerea să poată 

ieși la lumină în fiecare dintre voi. Numai cei care știu nu se îndoiesc și nici nu se îndoiesc. Îndoiala 

izvorăște din ignoranță, iar eu nu vreau ca voi să mai trăiți în întunericul ignoranței. 

Înțelegi de ce nu am vrut să fac în fața ochilor tăi acele lucrări pe care tu le numești "minunate"? Pentru 

că cu ele v-aș face doar să credeți că le-am făcut, dar ignoranța voastră ar rămâne aceeași. 

Am preferat să vă ofer miracolul ascuns în sensul Cuvântului meu, pentru ca, căutându-l, să găsiți 

înțelepciune și lumină, cunoaștere, revelație și adevăr. Pentru că atunci toate incertitudinile și îndoielile se 

vor dizolva. 

8 Acum înțelegeți de ce am vrut să vă convoc doar în această a treia eră pentru a asculta Cuvântul 

Meu ─ știind că el conține tot ceea ce sufletul și inima voastră ar putea dori sau avea nevoie. 

9 Nu fiți studenți răi la învățătura mea, fiți înțelegători și perspicace, astfel încât judecata voastră să 

fie corectă. 

10 Voi sunteți martori ai acestui Cuvânt, astfel încât să nu tăceți atunci când veți fi chemați să dați 

informații despre el. 

11 Vă asigur: Dacă vă veți strădui să pătrundeți cu interes și iubire sensul acestor învățături, veți 

descoperi la fiecare pas adevărate minuni de înțelepciune spirituală, iubire perfectă și dreptate divină. Dar 

dacă priviți aceste revelații cu indiferență, nu veți experimenta tot ceea ce conțin.  

12 Nu treceți pe lângă manifestarea mea așa cum mulți dintre voi trec prin viață: văzând fără să 

priviți, auzind fără să auziți și gândind fără să înțelegeți. 

13 Oamenii de pe pământ sunt martori la câte minuni și bunuri am pus în ei. Dar nu știu să le 

aprecieze bogăția și să le descopere secretele decât cei care se interesează de ele din sete de cunoaștere, din 

dorința de a le explora și pentru edificarea lor. Aceștia sunt cei care se bucură atunci când descoperă la 

fiecare pas noi manifestări ale puterii, înțelepciunii și bunătății divine. 

14 Încă o dată vă spun că în această a treia eră nu am venit să fac miracole inexplicabile sau minuni 

exterioare pentru a vă impresiona sau uimi, ci pentru a vă aduce un Cuvânt simplu în forma sa, dar 

profund în conținutul său, astfel încât să poată fi studiat în lumina conștiinței. Prin ea vă dau o altă dovadă 

a veridicității Mele. 

Căci trebuie să știți că am avertizat omenirea în acea a doua eră, anunțând-o că vor apărea în lume 

profeți falși care vor face minuni pentru a-i înșela pe oameni și a-i face să creadă că sunt Eu. 
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15 Nu am adus acest tip de miracole, nici nu am forțat pe nimeni să creadă în acest Cuvânt, nici nu am 

încercat să răspândesc frica dacă nu Mă urmați. Am îndeplinit doar o promisiune făcută oamenilor de a 

trimite Spiritul Adevărului pentru a le explica tot ceea ce ei nu ar fi înțeles bine sau ar fi interpretat greșit. 

16 Aici aveți cuvântul meu promis. Ferice de cei care știu să-i pătrundă sensul. Pentru că, într-adevăr, 

vă spun, acolo vor găsi prezența mea divină. 

17 Maestrul vă vorbește neobosit despre misiunea voastră. Unii dintre voi îmi arată ascultarea voastră 

cu bucurie, alții îmi arată cu tristețe încercările prin care au trecut, iar eu pun în voi puterea mea. Fiți 

puternici, vă spune Maestrul. Încercările vor trece. Speră și vei primi; luptă și vei învinge. 

18 M-am turnat în sufletul tău pentru a aduce mesajul umanității; el îi așteaptă pe aleșii Mei. Te voi 

pregăti cu cuvântul Meu și sufletul tău va fi mereu luminat. Odată ce gândurile și sufletul vostru sunt în 

armonie cu spiritul vostru, veți fi devenit una singură, iar spiritualizarea va fi în voi. Voi veți fi oglinda 

umanității și, ca discipoli, veți răspândi învățătura mea. 

19 Lucrați, iubiți oameni, dar Eu țin răsplata pregătită în Locuința Mea Divină. Acolo îngerii vă vor 

întâmpina. 

20 Am trăit în tine o comoară de o valoare incomensurabilă. Unii dintre voi nu se simt vrednici de 

mila Mea, dar Eu vă spun: Tu ești lucrarea mea cea mai prețioasă. Urmați învățăturile mele și veți vedea că 

lucrările voastre vor fi pline de lumină, în ele va fi adevăr. 

În prezent sunteți încă niște copii mici, mai târziu veți fi discipoli. Dar învățătura mea nu are limite, 

pentru că lumina Duhului meu Sfânt va străluci mereu în sufletul vostru. Eu sunt Calea și Lumina, și 

oricine vine la Mine găsește pace și mulțumire în viața sa. 

21 Voi, cei care vă aflați la umbra copacului măreț, care este învățătura mea, sunteți destinați să aveți 

grijă de el, să îl îngrijiți și să faceți ca ramurile lui să se întindă în fiecare zi, astfel încât să poată oferi 

adăpost călătorului care se apropie obosit pentru a primi umbra lor. 

Dacă vreți ca fructele acestui copac, care este Cuvântul meu divin, să se înmulțească, trebuie să fiți 

pregătiți. Atunci îi veți vedea ramurile întinzându-se, astfel încât mulțimile vor veni și se vor hrăni cu 

roadele ei. 

22 Vă vorbesc la figurat, pentru ca voi să puteți înțelege și înțelege învățăturile mele. Lumina mea 

divină vă va inspira să le vorbiți semenilor voștri și să le dați mărturie despre manifestarea mea ca Spirit 

Sfânt. Lucrați cu cea mai mare dăruire și pregătiți-vă din ce în ce mai mult pentru a fi spiritualizați. 

23 Veniți la Maestru pentru a asculta și a învăța. Dar mai târziu veți transmite mai departe 

instrucțiunile pe care vi le-am dat. Pentru că inimile continuă să fie stânci dure și sufletele continuă să fie 

învăluite în întuneric și, de aceea, este necesar să rupem lanțurile și să le eliberăm ─ este necesar să înviem 

"morții" și să-i convertim pe cei care au păcătuit. 

24 Aceasta este misiunea voastră, oameni iubiți. Nu vă simțiți slabi și nu spuneți după 1950 că munca 

voastră s-a terminat. Nu vă doriți să vă odihniți, pentru că mai aveți încă multă muncă de făcut pentru ca 

lumina mea să lumineze întreaga umanitate. 

25 Prezența Mea a fost printre voi pentru ca atunci când auziți Cuvântul Meu prin intermediul 

intelectului uman, să fiți pregătiți pentru îndeplinirea misiunii voastre ─ astfel încât atunci când omenirea 

primește din nou învățăturile Mele prin medierea voastră, să poată ajunge la spiritualizare. 

26 Voi sunteți micii mei elevi cărora le dau în fiecare zi o nouă lecție, o nouă pagină din acea carte a 

vieții la care se uită mereu văzătorii atunci când vă vorbesc despre viața adevărată. 

27 Mi-am permis ca "penele mele de aur" să scrie Cuvântul meu pe care vi l-am dat în această a treia 

eră, din care se va face al treilea Testament, care va ajunge mai târziu în mâinile oamenilor. Mâine, noile 

generații o vor studia și vor ști să respecte morala ei, vor ști să se spiritualizeze și vor simți că Tatăl este cu 

ei. Îi voi încredința îngerilor păzitori și consilierilor care vor fi acolo pentru dreptul lor și pentru protecția 

umanității. 

28 Iubiți oameni, voi sunteți discipolul pe care l-am pregătit de la începutul manifestării Mele, pentru 

ca, atunci când se va încheia etapa Cuvântului Meu, să Mă simțiți în sufletul vostru. 

29 Anul 1950 a ajuns la apogeu. Este anul marcat de voința mea ca fiind ultimul an al proclamării 

mele prin mințile și buzele acestor purtători de voce. Este anul menționat de o mie de ori în Cuvântul meu, 

astfel încât nici o adunare nu va nega ultima zi a manifestării mele. 
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30 Cuvântul care a turnat atât de mult balsam pe rănile tale nu se va mai auzi în curând. Vocea care v-

a fost împrospătare și mângâiere spirituală va înceta în curând. Dar nu ar trebui să vă arătați nemulțumiți 

nici măcar o clipă, ci mai degrabă să recunoașteți cu umilință că, dacă a fost voința mea să vă trimit 

această lumină pentru un timp, ea își va avea și sfârșitul conform voinței mele. 

31 Nu spuneți că timpul în care M-am făcut cunoscut prin cuvinte pare scurt, căci nu trebuie să Îmi 

atribuiți nicio imperfecțiune în deciziile Mele. Credeți că nu am știut că atunci când va veni anul 1950 veți 

fi nepregătiți? Nu, discipoli, știam totul. Cu toate acestea, a fost voința Mea de a desemna acest an ca fiind 

ultimul, iar voi trebuie să considerați această intenție ca fiind perfectă. 

32 În acea a doua eră, mi-am anunțat plecarea și apostolilor mei în avans, deși știam că erau încă 

slabi. Dovada a fost că unul dintre ei s-a îndoit de Divinitatea Mea și s-a simțit dezamăgit în așteptările 

sale materiale. Când și-a dat seama că comorile pe care i le-am promis nu erau din această lume, a decis să 

Mă predea dușmanilor Doctrinei Mele, orbit de banii cu care i-ar fi răsplătit serviciul. 

33 Să știi dacă nu cumva a existat și întuneric în acea inimă care a pus preț în bani pe viața Stăpânului 

său. 

34 După aceea, când am fost arestat de acea mulțime pentru a mă înfățișa în fața preoților și a 

conducătorilor, am văzut cum confuzia și consternarea au pus stăpânire pe ceilalți ucenici ai mei, care, 

cuprinși de frică, au fugit și s-au ascuns. Când Petru a fost descoperit ca fiind unul dintre cei care Mă 

însoțeau, s-a lepădat de Mine și a jurat că nu M-a văzut niciodată. 

35 Toate acestea erau dovezi că, în momentul plecării mele, discipolii nu ajunseseră încă la 

maturitate. 

36 Motivul a fost că acei trei ani cât a durat timpul meu de predicare au fost stabiliți pentru a 

transmite un mesaj divin umanității, dar nu pentru că discipolii ar fi atins cea mai mare înălțare și 

perfecțiune în aceeași perioadă. 

37 Acei trei ani au servit la pregătirea pentru perioada de luptă care avea să vină după plecarea mea. 

38 Sacrificiul Meu a fost împlinit, dar știind că acele inimi aveau nevoie de Mine mai mult ca oricând, 

pentru că în ele se ridicase o furtună de îndoieli, suferințe, confuzii și temeri, m-am apropiat imediat de ele 

pentru a le da o altă dovadă a milei Mele infinite. În dragostea și compasiunea Mea pentru acei copii ai 

Cuvântului Meu, M-am umanizat, luând forma sau asemănarea acelui trup pe care l-am avut în lume, M-

am făcut văzut și M-am făcut auzit, iar cu cuvintele Mele am reaprins credința în acele suflete abătute. A 

fost o nouă lecție, un nou mod de a Mă comunica celor care M-au însoțit pe pământ, iar ei s-au simțit 

întăriți, inspirați, transformați de credință și de cunoașterea adevărului Meu. 

39 În ciuda acelor dovezi la care au fost cu toții martori, a existat unul care a negat cu încăpățânare 

afirmațiile și dovezile pe care le-am dat discipolilor Mei în mod spiritual, și astfel a fost necesar să-i 

permit să atingă prezența Mea spirituală chiar și cu simțurile sale fizice, pentru ca el să creadă. 

40 Dar nu numai în rândul ucenicilor care erau mai aproape de Mine a apărut această îndoială ─ nu, ci 

și în rândul mulțimii de adepți, în localități, în orașe și sate, printre cei care primiseră dovezi ale puterii 

Mele și Mă urmau de dragul acestor fapte, a apărut confuzia, întrebările neliniștite, consternarea; nu se 

putea explica de ce totul se terminase în acest fel. 

41 Am avut compasiune pentru toți și, prin urmare, le-am dat, precum și discipolilor mei cei mai 

apropiați, dovada că nu m-am îndepărtat de ei, chiar dacă nu i-am mai asistat ca ființă umană pe pământ. 

În fiecare casă, în fiecare familie și în fiecare națiune, m-am manifestat inimilor care credeau în Mine, 

făcându-le tangibilă prezența mea spirituală în multe feluri. Atunci a început lupta acelui popor de creștini 

care a trebuit să-și piardă Stăpânul pe pământ pentru a se ridica și a proclama adevărul pe care El i-l 

descoperise. Le cunoașteți cu toții marile lor opere. 

42 Și voi va trebui să pierdeți această vestire pentru a putea pleca să dați mărturie despre Cuvântul 

Meu. Dar, înainte de a pleca, Mă voi face cunoscut poporului Meu de la spirit la spirit, pentru a le înlătura 

îndoielile, pentru a le corecta erorile și pentru a-i elibera de confuzie. Căci vă spun încă o dată că nici 

măcar voi nu veți fi pregătiți când voi lăsa să se încheie Cuvântul Meu. De aceea, vor fi trădători ─ vor fi 

cei care Mă vor nega și care se vor îndoi de proclamarea Mea din duh în duh. Dar vă voi inspira și vă voi 

da noi dovezi ale adevărului Meu, pentru ca și voi să vă ridicați plini de iubire, credință și spiritualitate în 

lupta care vă așteaptă. 
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43 Ascultați-mi vocea, oameni buni, ea coboară pentru a vă umple de curaj și de vitejie pentru bătălia 

pe care trebuie să o duceți în curând. Calea te așteaptă, timpul misiunii tale se apropie, iar tu trebuie să fii 

puternic. 

44 Cuvântul Meu, care este deja imprimat în sufletul vostru, va fi ghidul vostru. Ea vă va conduce pas 

cu pas spre țelul fericit pe care vi l-am trasat, pentru ca voi să locuiți în lumină pentru totdeauna. 

45 Fiecare dintre cei care M-au ascultat și au învățat instrucțiunile divine va fi un ambasador al 

Cuvântului Meu pe cale. Inima lui va fi un pachet călător plin de binecuvântări care se va revărsa asupra 

semenilor săi care au nevoie de sănătate, pace și confort. 

46 Ucenicii mei vor parcurge distanțe mari pe drumul spre orașe și popoare, unde ─ fără să știe ─ îi 

așteaptă multe inimi. Odată ce vă veți afla în călătoria voastră misionară, nu va mai fi nevoie să întrebați 

pe nimeni dacă sunteți pe calea cea bună sau dacă v-ați rătăcit, pentru că Duhul Sfânt vă va lumina și 

Cuvântul Meu vă va instrui în tot ceea ce trebuie să faceți. 

47 Mila cu care vă tratați semenii va fi răsplătită de Mine prin minuni și lucrări care vor mișca până și 

cea mai dură și rece inimă. 

48 Acum veți putea să vă explicați de ce ați fost supuși de mult timp purificării. Pentru că este absolut 

necesar ca cei care vor vorbi despre puritate să aibă puritate în inimile lor și ca cei care doresc să aducă 

pace și armonie în case să aibă pace în interiorul lor. 

49 Cuvântul Meu vă umple de curaj, căci acum este timpul să apăreți pe pământ ca mesageri și 

apostoli ai spiritualizării. Umanitatea este plină de teroare prin război, foamete și corupție morală. 

50 Nu trebuie să vă lipsească curajul atunci când vă confruntați cu durerea, mizeria și moartea. Pentru 

că atunci lumina pe care o aveți în voi va străluci și va ilumina viețile semenilor voștri. 

51 Fericit fie acest popor, pentru că în el se vor împlini profețiile din vremurile trecute, în care s-a 

spus că pe pământ va apărea poporul lui Dumnezeu, și fericiți cei care sunt capabili să recunoască și să 

primească acest lucru, pentru că vor rămâne uniți cu poporul meu. 

52 Nimic nu este imposibil pentru puterea Mea. De aceea, vă voi muta dintr-un punct în altul, vă voi 

ghida și vă voi face să ajungeți acolo unde este nevoie de prezența voastră. Căci în fiecare copil al acestui 

popor voi trimite o mângâiere pentru cei care suferă ─ pentru cei care așteaptă de mult timp venirea 

dreptății și a păcii pe pământ. 

53 Când poporul meu va ajunge la națiuni și se va apropia de semenii săi, va fi surprins să găsească o 

anumită pregătire sau disponibilitate în rândul oamenilor pentru a înțelege această învățătură. Acest lucru 

se datorează evoluției naturale pe care fiecare creatură a atins-o și vibrației neîncetate a Spiritului meu 

asupra umanității. 

54 Din oamenii de astăzi, lipsiți de spiritualitate și de iubire, voi face să apară generațiile atât de des 

profețite de Cuvântul Meu. Dar mai întâi voi lucra asupra acestor popoare care astăzi se judecă greșit, se 

războiesc și se distrug reciproc. 

Atunci, când execuția judecății mele va fi trecut peste toți și buruienile vor fi dezrădăcinate din 

rădăcini, va începe să apară o nouă umanitate care nu va mai purta în "sângele" său semințele discordiei, 

ale urii sau ale invidiei, pentru că "sângele" părinților săi s-a purificat în creuzetul durerii și al pocăinței. 

Îi voi primi și le voi spune: "Cereți, cereți și vi se va da", așa cum v-am spus și vouă în Era a doua. Dar 

astăzi adaug: să știi cum să întrebi. 

55 Cât de puțini au fost cei care au știut cu adevărat să întrebe. Chiar și voi care auziți acest cuvânt 

adesea nu știți cum să cereți și ce să cereți. Dar Eu, în mila Mea față de voi, vă dau întotdeauna mai mult 

decât aveți nevoie, chiar dacă nu este întotdeauna ceea ce ați cerut. Căci numai eu știu ce este cel mai util 

pentru fiecare. 

56 Tu ceri pentru acum, eu îți dau pentru viitor. Tu te gândești la îmbunătățirea ta materială, eu mă 

gândesc la perfecțiunea ta spirituală. Vă spun nu numai că sufletul este mai important decât trupul, ci și că 

trupul ar trebui să fie întotdeauna pe locul doi. Tot ceea ce nu privește sufletul vă este dat în plus. 

57 Îți dau totul. Și ce cer în schimb? Doar să vă îndepliniți misiunea, folosindu-vă de ceea ce v-am 

acordat cu iubire și înțelegând că este mai mult decât suficient pentru a atinge scopul pe care trebuie să-l 

atingeți. 
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58 Îți vorbesc tocmai ca un părinte, nu ca un judecător, deși cuvântul meu poartă dreptate. 

Deocamdată ar trebui să lucrați cu gândurile voastre și să fiți nerăbdători să vă îmbunătățiți din punct de 

vedere moral și spiritual. 

59 Munca voastră a început astăzi, nu așteptați până mâine pentru a începe munca de peste zi, pentru 

că s-ar putea să fie prea târziu, căci fiecăruia îi este alocat doar un timp scurt pe pământ pentru a-l folosi 

pentru binele sufletului. 

60 Vă numesc "copii ai luminii", deoarece cunoașterea învățăturii mele vă oferă înțelegerea vieții ca 

întreg. De aceea, nimeni să nu aștepte până când ajunge în ultimul ceas al existenței sale pe pământ ─ cu 

mâinile goale și cu încrederea într-un somn al morții sau într-o nouă oportunitate. Căci nimic nu-mi va 

schimba dreptatea. 

61 Dacă sunteți capabili să înțelegeți învățătura mea, veți avea multe satisfacții, multe oportunități de 

a vă dezvolta în sus. Învățați să vă rugați înainte de a lua orice decizie, căci rugăciunea este modalitatea 

perfectă de a-l întreba pe Tatăl vostru, întrucât în El tânjiți după lumină și putere pentru a rezista în lupta 

vieții. 

62 Când vă rugați, în curând va veni în intelectul vostru iluminarea care vă va permite să distingeți 

clar binele de rău, ceea ce este recomandabil de ceea ce nu trebuie să faceți, iar aceasta va fi dovada cea 

mai evidentă că ați știut să vă pregătiți în interior pentru a auzi vocea Duhului. 

63 Învățătura mea ajunge la inima omului din această a treia eră pentru a-l învăța calea de a ajunge la 

o comuniune perfectă cu Dumnezeu și la o comuniune interioară cu conștiința, ca dovadă că sufletul tău a 

atins un grad de dezvoltare și de împuternicire pe care nu l-a avut niciodată înainte și care îi permite să 

înțeleagă noile revelații ale Duhului Sfânt. 

64 Calea este pavată și ușa este deschisă pentru toți cei care vor să vină la Mine. 

65 Calea este îngustă, acest lucru vă este cunoscut de mult timp. Nu este necunoscut nimănui faptul că 

legea și învățătura mea sunt foarte pure și neclintite, astfel încât nimeni nu se poate gândi să le schimbe 

după bunul său plac sau după voința sa. 

66 Calea largă și poarta larg deschisă sunt orice altceva decât ceea ce îți conduce sufletul spre lumină, 

pace și nemurire. Calea largă este cea a libertinajului, a neascultării, a mândriei și a materialismului ─ o 

cale pe care majoritatea oamenilor o urmează în efortul de a scăpa de responsabilitatea lor spirituală și de 

judecata interioară a conștiinței lor. 

67 Această cale nu poate fi infinită, deoarece nu este nici adevărată, nici perfectă. Prin urmare, 

întrucât această cale, ca tot ceea ce este uman, este limitată, omul va ajunge într-o zi la capătul ei, unde se 

va opri și se va apleca îngrozit în fața abisului care este capătul căii. Atunci haosul va izbucni în inimile 

celor care s-au îndepărtat de mult timp de adevărata cale. 

68 Unii se vor pocăi și vor găsi suficientă lumină pentru a se salva, alții vor fi consternați de un sfârșit 

pe care îl vor considera nedrept și ilogic, iar alții vor blasfemia și se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. 

Dar vă spun cu adevărat că acesta va fi începutul întoarcerii la lumină. 

69 Vă binecuvântez pe voi, discipoli ai Epocii a treia, care știți cum să treceți pragurile acestei lumi 

pentru a veni în dorința Spiritului meu. Vă invit să vă rugați zi de zi, să vă adunați pentru a cerceta și a 

medita la Cuvântul meu. Pentru că acestea sunt ultimele dăți când o veți avea în această formă. 

70 Vă invit să intrați în tezaurul secret, în înțelepciunea pe care o conține lucrarea mea, pentru ca voi 

să vă simțiți puternici în mijlocul luptei prin care treceți ─ în această bătălie pe care o duceți. 

71 Poporul ales, însărcinat să aprindă lumina în lume, este împrăștiat în toate națiunile și primește 

chemarea de a trăi atent la vocea mea. Unii vor auzi cuvântul meu prin purtătorii mei de cuvânt, iar alții 

vor fi instruiți spiritual. Dar voi toți veți fi martori la venirea profețiilor anunțate pentru acest timp. Vă voi 

ghida pașii pe aceeași cale, iar într-o zi vă veți întâlni și vă veți recunoaște unul pe celălalt. 

72 Ați trăit de-a lungul veacurilor, ați locuit pe pământ timp de secole, iar în aceste timpuri ați evoluat 

și, în sfârșit, sunteți capabili să începeți comunicarea spirituală cu Maestrul vostru și cu Lumea Spirituală. 

73 Vă încredințez o mare misiune și aștept de la voi înțelegere. Bazează-ți toate acțiunile tale pe lege, 

care este inflexibilă și strictă. Astfel pregătiți, mergeți pe drumul vostru cu frică de Dumnezeu, dar cu 

siguranță. Simțiți teama de a încălca legea, de a nu lucra conștiincios. Dar, de asemenea, aveți încredere, 

pentru că eu sunt ghidul și sprijinul pe calea fiecăruia dintre voi. 
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74 Voi nu vă împărtășiți decât prezentul, dar eu știu ce veți trăi mâine și cunosc obstacolele pe care le 

veți întâlni. Vă spun că, dacă aveți credință, veți fi capabili să înfruntați cele mai mari pericole, veți putea 

să vă aruncați în cele mai primejdioase întreprinderi, fiind întotdeauna siguri de protecția mea. 

75 Suportă-ți greutățile cu răbdare, iar dacă nu poți înțelege sensul încercărilor tale, roagă-te și îți voi 

dezvălui sensul lor, astfel încât să le afirmi în interior. 

76 Nu v-ați desăvârșit încă, nu sunteți încă "neprihăniți", și de aceea întâlniți noi încercări care vă vor 

netezi inima și vă vor desăvârși sufletul. 

77 Israel a fost militant încă de la începutul marilor sale peregrinări și, când a slăbit din cauza 

asprimei drumului, vocea mea l-a încurajat, spunându-i: "Brațul meu puternic este în brațul tău". Și când s-

a rugat, a vegheat și a ascultat de poruncile mele, s-a bucurat de harul meu și de privilegiile mele. 

78 Acum trăiți vremurile prezise și nu trebuie să vă îndoiți. Acum, cartea este deschisă în ultimele sale 

capitole, pentru ca voi să o citiți cu devotament și să-i înțelegeți sensul. Acestea sunt vremurile grele 

despre care v-am vorbit în avans. Dar, în ciuda greutăților lor, vreau ca voi să priviți spre viitor cu bucurie 

și încredere. Pentru că durerea ta nu va dura mai mult decât limitele stabilite de legea Mea de iubire și 

dreptate. 

79 Rugați-vă ca să fiți plini de pace și bunăvoință. Reflectați pentru a fi siguri de locul pe care îl 

ocupați din punct de vedere spiritual. Nu există un moment anume pentru atingerea celei mai mari înălțări. 

Dacă aveți credință, puteți face pași mari pe această cale. 

80 Manifestarea mea prin om se va încheia în 1950. Dar epoca spiritului va continua, iar după acest an 

va urma dezlănțuirea darurilor spirituale și, prin urmare, convertirea multor suflete. 

81 Ramurile care s-au desprins de copac se vor agăța din nou de el, toți vă veți alătura Mie. 

82 Veghează asupra revelațiilor mele, astfel încât învățătura mea să rămână pură și neatinsă. Omul s-a 

săturat de forme limitate de închinare și caută întregul. El cere instrucțiuni divine care să-l salveze în 

starea sa umană de astăzi și în starea sa spirituală de mâine. 

83 Oricine se ridică cu dorințe sau aspirații înalte va fi sprijinit, iar Eu îi voi arăta calea cea mai scurtă 

pentru a ajunge la Mine. 

84 Împliniți legea chiar dacă trebuie să vă sacrificați inima sau să schimbați obiceiurile care există în 

această lume. Să nu aveți biserici și nici lăcașuri de cult, să nu-mi limitați învățătura și nici câmpul vostru 

de lucru. Casa ta va fi întreaga lume, familia ta va fi umanitatea, iar biserica ta va fi Spiritul meu divin. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 334  
1 Oameni buni, treziți-vă și realizați că trăiți într-un timp nou. 

2 Meditați și rugați-vă astfel încât inspirația spirituală să înceapă să strălucească în facultatea voastră 

mentală. 

3 Observați tot felul de mizerie umană, de durere, de nevoi, și lăsați-vă inima să devină din ce în ce 

mai compătimitoare la vederea durerii care vă înconjoară pretutindeni. 

4 Dacă simțiți în adâncul ființei voastre un impuls generos și nobil de a face bine, lăsați acest impuls 

să preia controlul și să se manifeste. Sufletul este cel care își comunică mesajul pentru că și-a găsit corpul 

dispus și pregătit. 

5 Înțelegeți că atunci când vă propuneți să semănați semințele învățăturii mele, trebuie să o faceți din 

acea iubire care se naște din partea cea mai sensibilă a ființei voastre. Dar nu mai încercați să faceți binele 

sau să săvârșiți fapte de dragul meritelor voastre, dacă acestea izvorăsc din teama de pedeapsă dacă nu le 

faceți. Nu există niciun merit în acest sens. Nu-mi mai spuneți, nici măcar sufletului vostru, că nu poate 

suporta fleacuri. 

Atunci când sufletul tău se despoaie de învelișul său uman și se retrage în adâncul ființei sale, în 

sanctuarul vieții spirituale, pentru a-și examina trecutul și recolta, multe dintre faptele sale, care aici, în 

lume, i se păreau perfecte și demne de a fi aduse înaintea Domnului și vrednice de răsplată, îi vor apărea în 

momentele acelei introspecții ca fiind sărace. Sufletul va înțelege că sensul multor fapte care i se păreau 

bune în lume era doar expresia vanității, a unei false iubiri, a unei carități care nu venea din inimă. 

6 Cine credeți că a dat sufletului iluminarea unui judecător desăvârșit pentru a se judeca singur? 

Spiritul, care în acel ceas al dreptății va face asupra voastră impresia de a străluci cu o claritate 

nemaiîntâlnită până atunci ─ și El va fi cel care va spune fiecăruia ce a fost bun, drept, corect, adevărat, pe 

care l-a făcut pe pământ, și ce a fost rău, greșit și necurat, pe care l-a semănat în drumul său. 

7 Sanctuarul despre care tocmai v-am vorbit este cel al Duhului ─ acel templu pe care nimeni nu-l 

poate profana, acel templu în care locuiește Dumnezeu și din care răsună glasul Lui și strălucește lumina. 

8 În lume nu ați fost niciodată pregătiți să intrați în acest sanctuar interior, deoarece personalitatea 

voastră umană este mereu preocupată de modalități și mijloace de a evita vocea înțeleaptă care vorbește în 

interiorul fiecărei ființe umane. Eu vă spun: Când sufletul tău se va dezbrăca de acoperământul său, se va 

opri în cele din urmă în fața pragului acelui sanctuar și se va aduna pentru a intra în el și va îngenunchea în 

fața acelui altar al sufletului, pentru a se asculta pe sine, pentru a-și examina faptele în acea lumină care 

este conștiința, pentru a auzi vorbind în interiorul său vocea lui Dumnezeu ca Tată, ca Stăpân și ca 

Judecător. 

9 Niciun muritor nu-și poate imagina acel moment în toată solemnitatea lui, pe care trebuie să-l trăiți 

cu toții pentru a recunoaște ceea ce aveți bun în voi pentru a-l păstra, dar și ceea ce trebuie să respingeți 

din voi înșivă, pentru că nu mai trebuie să-l păstrați în suflet. 

10 Apoi, când sufletul simte că se confruntă cu conștiința sa și aceasta i se aduce în minte cu claritatea 

adevărului, acea ființă se simte prea slabă pentru a se asculta pe sine, își dorește să nu fi existat niciodată; 

căci într-o clipă întreaga sa viață trece prin conștiința sa ─ ceea ce a lăsat în urmă, ceea ce a posedat și care 

i-a aparținut și de care trebuie acum să dea socoteală în cele din urmă. 

11 Discipoli, oameni buni, pregătiți-vă pentru acel moment chiar în această viață, ca nu cumva să 

transformați acel templu într-un tribunal atunci când sufletul vostru se va înfățișa în fața pragului 

templului spiritului; căci durerea sufletului va fi atunci atât de mare încât nu va mai exista durere fizică 

care să se compare cu ea. 

12 Privește și roagă-te, meditează, urmează învățăturile mele și nu te lăsa niciodată înșelat de 

vanitatea ta, care vrea să te facă să crezi că lucrezi cu sinceritate, cu milă sau cu iubire, când de fapt 

niciuna dintre aceste virtuți nu este prezentă. 

13 Niciodată să nu-ți aduci aminte în inima ta de lucrările pe care le faci și să te mulțumești cu primul 

lucru pe care îl faci, ca să poți urca mereu pe calea ta. 

14 Vreau să vă gândiți la tot ceea ce v-am spus în această instrucțiune, astfel încât să înțelegeți cum 

are loc judecata voastră pe tărâmul spiritual. Astfel, ar trebui să eliminați din imaginația voastră acea 

imagine în care vă închipuiți o curte de justiție prezidată de Dumnezeu sub forma unui bătrân care îi lasă 
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pe copiii buni să treacă pe la dreapta sa pentru a se bucura de rai și care îi așează pe cei răi la stânga sa 

pentru a-i condamna la pedeapsa veșnică. 

15 Acum este momentul ca lumina să ajungă în cele mai înalte domenii ale sufletului și ale minții 

voastre, pentru ca adevărul să strălucească în fiecare om și acesta să se pregătească pentru a intra cu 

vrednicie în Viața Spirituală. 

16 Îmi arătați că lupta pe care ați dus-o în inimile semenilor voștri este aparent inutilă ─ că le vorbiți 

de spiritualizare și încercați să îndepărtați din inimile lor fanatismul și actele cultice idolatre, și că la scurt 

timp după ce i-ați instruit, ei îngenunchează din nou în fața idolilor lor. 

17 Voi veniți cu inima rănită și uscată, dar păstrați speranța că în Cuvântul Meu vă voi da noi 

argumente și noi arme pentru a continua lupta. 

18 Vă spun vouă, ucenici iubiți, în care văd dorința arzătoare ca lumina să strălucească în toți semenii 

voștri: Trebuie să vă înarmați cu răbdare pentru a aștepta momentul mult așteptat al iluminării celor pentru 

care vă rugați și cereți atât de mult. 

19 Și ei cred că sunteți în eroare pentru că vă văd rugându-vă în aer liber și pentru că vă aud vorbind 

despre învățături și revelații care nu sunt scrise în cărți. 

20 Și ei se roagă pentru voi și vorbesc cu Mine, cerându-Mi să nu vă rătăciți. 

21 Vă întreb, discipoli, "Pe cine credeți că ascult mai mult ─ pe voi sau pe ei?". 

Mulți dintre voi Îmi spuneți în inima voastră: "Iată-ne, Stăpâne, pe măsură ce ne apropiem mai mult de 

cele adevărate în modul de a ne ruga". 

22 De aceea vă spun vouă, ucenicilor, că îi ascult în mod egal și pe unii și pe alții, pentru că toți 

sunteți egali în fața Mea, pentru că îi iubesc pe unii la fel de mult ca pe alții și pentru că văd în toți teama 

că cineva s-ar putea abate de la cale. 

23 Este bătălia, oameni buni, bătălia anunțată, marea bătălie care va izbucni chiar și în casele și chiar 

în sânul celor mai iubitoare și unite familii. 

24 Cine va învinge în această bătălie? Nimeni. Victoria va fi cea a adevărului, a luminii, a iubirii și a 

dreptății. Veți fi cu toții înfrânți de aceste forțe divine. Dar tocmai această aparentă înfrângere va fi 

victoria ta. 

25 De aceea, Maestrul vă învață cu mare dragoste, pentru ca voi să fiți pregătiți pentru perioada de 

după plecarea mea. Dar, după cum v-am dăruit mila Mea, tot așa veți conduce pe oameni prin faptele 

voastre de iubire. 

26 Raza mea a coborât în mințile voastre pentru a vă pregăti sufletele și am distribuit darurile mele de 

har printre voi, pentru ca voi să vă faceți vrednici să fiți cu mine în Împărăția mea. 

27 Și ispita luptă printre voi pentru a vă abate de la calea Mea. Dar eu, ca Păstorul cel Bun, v-am ales 

pe voi din toate căile și, fără a vă cere să mergeți până la sacrificiul de sine, aștept corecția voastră pentru 

ca voi să primiți pe deplin harul meu și să deveniți buni ucenici care mâine vor aduce învățătura mea 

omenirii. 

28 Te-am înviat pentru că erai mort pentru viața harului. V-am iertat și v-am pregătit pentru ca mâine 

să vorbiți omenirii care s-a ridicat și care își neagă Dumnezeul. Eu sunt străinul ignorant care bate la ușa 

fiecărei inimi, pentru că vreau să vă fac să simțiți iubirea Mea. 

29 Umanitatea nu Mă recunoaște și îmi neagă prezența în acest timp. Dar îi voi face să recunoască 

faptul că îmi manifest dreptatea cu iubire și milă, că nu vin cu biciul pentru a le provoca durere ─ că vreau 

doar să-i ridic la viața harului și să-i purific cu apa cristalină care este Cuvântul Meu, Adevărul Meu. 

30 Lumea nu a învățat învățătura Mea și și-a hrănit idolatria și fanatismul. De aceea, acum trăiește 

prin marele creuzet și bea paharul suferinței, pentru că materialismul său l-a îndepărtat de Mine. 

31 Te așteaptă o mare bătălie, Israel, pentru că tu vei fi martor al adevărului meu, vei îndepărta 

întunericul omenirii și îi vei arăta lumina mea. 

32 Cei care se numesc pastori de oameni nu au simțit prezența Mea, încă Mă așteaptă. Cu toate 

acestea, văd că ei dau o învățătură diferită de cea pe care Maestrul a încredințat-o umanității, care v-ar 

conduce pe calea adevărului, așa cum vă învață să vă iubiți unii pe alții. 

33 Nu este voința Mea ca lumea să hrănească viziuni mondiale care se abat de la învățătura Mea de 

iubire. Pentru că acest lucru dăunează sufletului și astfel vă lepădați de Mine. Nu ați fost în stare să 



U 334 

153 

înțelegeți învățătura Mea, refuzați pâinea vieții veșnice, iar omenirea Mă caută în sinagogile lor, în 

bisericile lor materiale, pe care mâinile lor le-au creat după priceperea lor. Dar când Mă va înțelege 

omenirea și când va auzi chemarea Mea? 

34 După 1950, va începe o mare luptă a viziunilor lumii, iar voi, poporul lui Israel, veți porni la drum 

cu încredere în divinitatea mea. Nu știi care dintre ele te vor respinge. Dar există oare vreo lege umană 

care ar putea pedepsi faptele tale bune și faptele pe care le faci pe calea ta? Nu. Pentru că voi sunteți cei 

desemnați să înlăturați durerea oamenilor, să le aduceți pacea mea și să faceți ca dragostea să înflorească 

în inima oamenilor. 

35 Discipoli: Acel principiu pe care v-am învățat în Era a doua: să vă iubiți unii pe alții, se aplică la 

toate acțiunile vieții voastre. Unii îmi spun: "Maestre, cum aș putea să-mi iubesc aproapele, din moment ce 

sunt o ființă neînsemnată a cărei viață este plină de muncă fizică?". Acestora, copiii mei discipoli, le spun: 

Chiar și în această muncă materială, care aparent nu are nicio importanță, poți să-ți iubești aproapele, dacă 

îți faci munca cu dorința de a-ți sluji semenii. 

36 Imaginați-vă cât de frumoase ar fi viețile voastre dacă fiecare persoană ar lucra cu gândul de a face 

bine și și-ar uni micul său efort cu cel al celorlalți. Cu adevărat, vă spun, nu ar mai fi nici o nenorocire. 

Dar adevărul este că fiecare lucrează pentru el însuși, se gândește la el însuși și, cel mult, la ale sale. 

37 Trebuie să știți cu toții că nimeni nu poate fi suficient pentru el însuși și că are nevoie de ceilalți. 

Trebuie să știți cu toții că sunteți profund legați de o misiune universală pe care trebuie să o îndepliniți 

uniți ─ dar nu uniți de obligații pământești, ci uniți de sentimente, de inspirație și de idealuri, într-un 

cuvânt: de iubire unii față de alții. Roadele vor fi atunci spre binele tuturor. 

38 Vă spun, oameni buni, că nu trebuie să lucrați doar pentru voi înșivă, ci să încercați să răspândiți 

lumina tuturor celor care vă caută, fără a face distincții. Adevărat vă spun că cel care dă mai mult 

aproapelui său va primi mai mult de la Mine, pentru că aplică învățătura Mea în viața sa. 

39 Vă dau suficientă cunoaștere pentru ca voi să puteți face cunoscut mesajul de iubire pe care vi l-am 

trimis în acest moment. 

40 Acel Hristos care a venit în altă vreme pentru a aduce o învățătură de iubire oamenilor este Spiritul 

care vă vorbește în acest moment și se face cunoscut prin intermediul unor organe alese ale intelectului 

pentru a transmite acest mesaj lumii. Acest Cuvânt ─ umil în forma sa și simplu în exprimarea sa ─ va 

aduce această umanitate, care este departe de spiritualizare, la simțuri. 

41 Mă adresez tuturor popoarelor și tuturor comunităților religioase din lume pentru a le reaminti 

porunca supremă a Legii Mele ─ cea pe care am făcut-o cunoscută discipolilor Mei la Cina cea de Taină 

cu ei. 

42 În prezent, omenirea se află în faza pregătitoare. Justiția mea este cea care lucrează în ea, fără ca 

oamenii să o observe deja. Pentru că, în mândria lor, în materialismul lor arogant, ei atribuie toate 

evenimentele din viața lor, care sunt inevitabile pentru ei, întâmplării. Dar, în curând, chemarea mea va 

ajunge la inimile lor și atunci se vor apropia de mine cu pocăință și îmi vor cere să le iert mândria și 

greșelile. 

43 Acesta va fi ceasul crucii pentru sufletul omului, când acesta va trăi pentru o scurtă perioadă de 

timp un gol absolut după marile sale dezamăgiri, când își va da seama de falsitatea propriei importanțe, de 

decrepitudinea puterii sale, de erorile ideologiilor sale. Dar această stare de confuzie nu va dura mult timp, 

pentru că atunci vor apărea emisarii mei și vor răspândi noul meu mesaj. 

44 Încă o dată, la fel ca în vremurile trecute, când mesagerii Învățăturii mele au plecat din Orient și au 

adus cunoașterea Cuvântului meu în Occident, tot așa, în acest moment, lumea va vedea din nou mesagerii 

mei aducând lumina acestui mesaj în națiuni și în case. 

45 Va părea ciudat pentru oameni că lumina se îndreaptă acum dinspre Vest spre Est? De aceea, nu 

vor recunoaște ei mesajul pe care mesagerii mei îl aduc în numele meu? 

46 În adevăr vă spun că singura lumină pe care o vedeți răsărind dinspre Est este cea care luminează 

lumea voastră, lumina Stelei Regelui. Căci lumina divină care luminează sufletul emană de la Mine și se 

află în toate locurile și punctele din univers. 

47 Este adevărat că, în trecut, v-am vorbit adesea prin forme de cult și simboluri. Dar acum a sosit 

momentul în care veți vedea adevărul în mod direct, fără a fi nevoie să puneți forme sau simboluri de cult 

între el și voi. 
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48 Maestrul îl primește pe discipolul care, în această a treia eră, este gata să studieze pentru a înțelege 

Instrucțiunea mea divină. Cartea este deschisă în fața ta, iar paginile ei îți luminează sufletul pentru ca tu 

să știi că lucrarea pe care ți-am încredințat-o în mâinile tale este măreață și sublimă ─ că învățătura mea 

conține cea mai înaltă înțelepciune pentru ca tu să ajungi în Împărăția mea. Este calea pe care v-am arătat-

o din nou, pentru ca voi să puteți avansa pe ea, lăsând în urmă nedreptatea cu care ați venit la mine. 

49 Am pregătit sufletele voastre prin lumina Mea, prin dreptatea Mea, pentru ca voi să fiți asemenea 

Stăpânului vostru, pentru ca să nu vă mai rătăciți pe căi diferite, pentru ca ascultarea de poruncile Mele să 

fie în inimile voastre. Dar vegheați și rugați-vă ca să nu pierdeți pregătirea pe care am dat-o sufletului 

vostru. În acest timp, arăt lumii lumina unei zile noi, pentru ca oamenii să se pregătească, să asculte 

cuvântul meu și să privească cu ochii lor spirituali prezența mea. 

50 Misiunea voastră este foarte dificilă, popor al lui Israel. Dar cuvântul meu a pătruns în adâncul 

ființei voastre și v-a luminat, a îndepărtat orbirea din ochii voștri și v-a arătat gloria împărăției mele. 

51 Cuvântul meu te-a transformat, căci nu mai ești același ca înainte ─ căci acum ești receptiv la 

prezența mea, m-ai recunoscut și știi să te înalți pentru a mă căuta din spirit în spirit. 

Totuși, încă văd că nu ați urmat pe deplin învățăturile Mele, că v-ați poticnit și că pentru o scurtă 

perioadă de timp sunteți din nou cei vechi, pentru că nu v-ați curățat complet inima de ceea ce este de 

prisos și inutil ─ de ceea ce hrănește lumea în corupția ei. Buruienile cresc încă lângă grâul auriu care 

înflorește în tine. 

A sosit vremea când buruienile care au răsărit și au înflorit în inimi de-a lungul veacurilor vor fi 

dezrădăcinate din rădăcini. Acesta va fi legat în mănunchiuri și aruncat în foc pentru a fi distrus. Atunci 

inima voastră va fi un câmp curat, un sol fertil și pregătit, unde Cuvântul meu va da roade. 

52 Iubiți discipoli, trebuie să vă pregătiți în multe privințe, pentru că pașii voștri spre spiritualizare au 

fost lenți și timpul a devenit scurt pentru voi. Pentru că în acest moment ar trebui să fiți deja în contact 

direct cu Spiritul meu Divin pentru a vă îndeplini misiunea. 

53 Spiritul vostru a știut să domine trupul pentru o scurtă perioadă de timp, iar apoi ați fost capabili să 

împliniți poruncile mele ca adevărați discipoli ai mei, pentru a lua apărarea umanității care, prin mijlocirea 

voastră, trebuie să primească mila și compasiunea mea. 

54 Lăsați Spiritul meu să locuiască pe deplin în voi, astfel încât să puteți arăta umanității lucrarea mea 

ca o barcă de salvare, ca un far, ca un nou rai pentru sufletele întrupate și neîncarnate. 

55 Vreau să vă văd pe toți pregătiți și îmbrăcați cu lumina Duhului Meu Sfânt, vreau să găsesc în voi 

simțul responsabilității față de Lucrarea Mea Divină și dragostea pentru Divinitatea Mea și pentru semenii 

voștri. Pentru că vreau să vă reînnoiți din dragoste pentru ei și să vă instruiți să vă conectați direct  cu 

Spiritul Meu ─ pentru că trebuie să mă folosesc de sufletele voastre în funcție de pregătirea pe care ați 

atins-o. Atunci trezirea lumii va fi completă și, prin medierea voastră, Mă va simți. Căci aceasta este 

voința Mea. 

56 Sunteți în timpul marii bătălii a binelui împotriva răului, a luminii împotriva întunericului, iar voi 

vă pregătiți acum să apărați cauza mea. Să Mă luați pe Mine ca exemplu, căci Eu merg înaintea armatelor 

Mele și voi faceți parte din ele. Vedeți cum lumina Mea risipește întunericul și cum Cuvântul Meu înlătură 

păcatul. Dacă vreți să fiți buni soldați, fiți ascultători și aduceți lumina adevărului, pentru ca voi, ca 

adevărați slujitori ai lui Dumnezeu, să dați mărturie despre ceea ce eu dau sufletelor în acest timp pentru 

mântuirea lor. 

57 Nu vreau să văd între voi, oameni aleși, moduri diferite de gândire și nici expresii diferite de 

voință, ci vreau să vă văd uniți și transmițând una și aceeași inspirație din partea mea, călăuziți de 

Cuvântul meu, care este unul cu voi toți. 

58 Celor dintre voi care ați dormit și ați lăsat să se stingă lampa sanctuarului vostru și v-ați lipsit de 

harul Meu, le trimit chemarea și le spun: Ridică-te, mergi repede și vino la Mine, care te aștept ca Tată și 

nu ca Judecător. Dar, cu adevărat vă spun, nu trebuie să vă mai opriți pe drumuri, pentru că atunci 

responsabilitatea voastră față de Mine ar fi foarte mare mâine. 

59 Ți-am trezit intuiția și, prin intermediul acestui dar, Spiritul meu a vorbit cu spiritul tău și ți-am dat 

ordinele mele pe care trebuie să le urmezi. 

60 Vă las să mergeți cu siguranță pentru ca voi să puteți împlini voința mea. Pentru că tot ceea ce faci 

conform voinței mele va servi la progresul sufletului tău. Vă dau autoritatea și pacea mea, pentru ca 
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aceasta să fie mărturia prezenței mele printre voi. Nu vreau ca nimic să tulbure liniștea pe care v-o ofer. 

Pregătiți-vă și continuați să lucrați prin el. Dar dacă vei suferi de dragul cauzei pe care am încredințat-o 

mâinilor tale credincioase, îți spun: Bucură-te, căci voi da sufletului tău o mare răsplată. 

61 Să știți că, așa cum există suflete care sunt trimise din nou să se întrupeze ca reparație pentru a 

locui pe pământ și a culege în dreptate roadele a ceea ce au semănat anterior, există altele care nu se 

reîncarnează, ci care locuiesc în mod invizibil pe pământ până când vor atinge spiritualizarea sau înălțarea 

care le va face să se îndepărteze de tot ceea ce nu le mai este potrivit. 

62 Orice reparație este grea, este amară și dureroasă. Dar învățătura mea te învață cum să-ți cruți 

sufletul care, în loc să-și găsească pacea după suferința de pe pământ, se confruntă cu o încercare de 

purificare și de reparație. 

63 Învață aici, în cuvântul meu, să iubești ceea ce aparține lumii doar în măsura în care este corect, 

astfel încât, atunci când va veni ceasul să lași totul în urmă, să nu existe nicio povară asupra sufletului tău 

care să-l priveze de libertatea sa. 

64 Iubiți oameni, veniți la Lumină. Eu sunt calea care duce la ea, Eu sunt adevărul și viața. 

65 Este imposibil să piară cineva care își ascultă conștiința în acțiunile vieții sale. 

66 Când vă vorbesc despre viața spirituală, vreți să vi-o descriu în detaliu, ca să o puteți înțelege. Dar 

când vă dați seama că, deși am vorbit mult despre ea, este foarte puțin ceea ce ați reușit să înțelegeți, Îmi 

spuneți cu durere: "Maestre, ce va fi acea existență pe care, în ciuda învățăturilor și revelațiilor Tale, nu 

suntem capabili să o înțelegem? 

67 Vă spun vouă, ucenicilor: Nu vă neliniștiți, căci nu este important să știți cum este acel cămin, ci să 

aveți credința că trebuie să ajungeți la el și, de aceea, să vă pregătiți cât mai bine posibil pentru a ajunge la 

acel țel fără să vă clătinați și fără să ezitați. 

68 Ați învățat deja de la mine că dezvoltarea ascendentă a sufletului se realizează prin iubire, pentru 

că cel care iubește își desfășoară toate darurile și facultățile ființei sale. Nu vă străduiți să atingeți culmile 

înalte ale luminii doar prin dezvoltarea intelectului, ci căutați întotdeauna calea corectă de a armoniza 

inteligența cu sentimentele, astfel încât, în același timp în care studiați o învățătură, să o puneți în aplicare. 

69 Calea adevărului este atât de clară, încât nimeni care merge pe ea nu poate pieri. 

70 Voi nu mergeți singuri, căci încurajarea și lumina mea sunt cu fiecare dintre voi. Dar, în cazul în 

care acest lucru ți se pare puțin, am așezat alături de fiecare creatură umană o ființă spirituală de lumină 

care să vegheze asupra pașilor tăi, să te facă să sesizezi vreun pericol, să-ți servească drept tovarăș în 

singurătatea ta și drept baston în călătoria vieții. Ei sunt acele entități pe care le numiți îngeri păzitori sau 

protectori. 

71 Nu dați niciodată dovadă de ingratitudine față de ei și nu fiți surzi la îndemnurile lor, pentru că 

puterile voastre nu vor fi suficiente pentru a trece toate încercările vieții. Aveți nevoie de cei care sunt mai 

avansați decât voi și care știu ceva despre viitorul vostru, pentru că eu le-am dezvăluit acest lucru. 

72 Lupta acestor ființe este foarte dificilă atâta timp cât nu ajungeți la spiritualizare, pentru că voi 

contribuiți foarte puțin din partea voastră pentru a le sprijini în misiunea lor dificilă. 

73 Când spiritualitatea voastră vă va permite să simțiți și să percepeți prezența fraților și surorilor 

voastre care lucrează în mod invizibil, fără să se afișeze, pentru bunăstarea și progresul vostru, atunci veți 

regreta că i-ați forțat să sufere atât de mult de dragul păcatelor voastre. Dar atunci când această intuiție 

apare în tine, este doar pentru că a devenit deja lumină în mintea ta. Atunci se vor trezi compasiunea, 

recunoștința și înțelegerea față de ei. 

74 Ce mare fericire va fi în protectorii tăi când vor vedea că efortul lor este susținut de tine și că 

inspirația lor este în armonie cu înălțarea ta! 

75 Aveți atât de mulți frați și surori și atât de mulți prieteni în "Valea Spirituală" pe care nu-i 

cunoașteți. 

76 Mâine, când cunoașterea vieții spirituale se va fi răspândit pe tot globul, omenirea va recunoaște 

importanța acestor ființe de lângă tine, iar oamenii vor binecuvânta Providența mea. 

77 Cine a văzut bătăliile pe care aceste legiuni ale Luminii le duc împotriva invaziilor de ființe 

confuze care vă amenință continuu? Nu există nici o privire umană care să fi descoperit această bătălie pe 

care amândoi o duc neîncetat unul împotriva celuilalt fără ca tu să o fi perceput. 
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78 Ignoranța voastră cu privire la existența a tot ceea ce se întâmplă fără ca voi să fiți conștienți a fost 

unul dintre motivele pentru care am ordonat în acest moment ca lumea spirituală să se comunice cu voi 

prin intermediul unor creiere desemnate de mine pentru a îndeplini această sarcină. Astfel, aceste ființe au 

avut ocazia să vină la voi pentru a vă da mărturie despre existența lor și pentru a vă dovedi cu iubirea lor, 

cu mila lor, cu umilința și răbdarea lor, că trăiesc pentru a vă adăposti. 

79 Rugați-vă, oameni buni, și uniți-vă cu ei în rugăciunea voastră. Aveți încredere în protecția lor. 

Sunt ființe de lumină radiantă, capabile să îndeplinească misiunea dificilă alături de voi, să vă ghideze și 

să vă asiste pe tot parcursul drumului până când ajungeți la Mine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 335  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Astăzi, Spiritul meu coboară din nou peste Israelul spiritual. Mă manifest vouă, iubiți oameni, prin 

intermediul Razei Universale și vă vorbesc ca Tată și Maestru, ca Prieten și, de asemenea, ca Judecător. 

Eu sunt prezent în toate și ascult rugăciunea voastră până la cea mai intimă cerere pe care mi-o faceți. 

2 Mă bucur când văd că sufletele încarnate descoperă din ce în ce mai mult adevărata comuniune cu 

Tatăl și Domnul lor, lăsând în urmă vechile rituri, diferitele forme de închinare pe care le foloseau pentru a 

Mă căuta, pentru a Mă adora și pentru a avansa ferm pe calea spirituală. Voi, umilele comunități, sunteți 

cei care primiți aceste manifestări în acest moment și, odată cu ele, marile mele lecții. 

3 Am unit un număr mare de suflete care aparțin poporului ales ─ nu după rasă. 

Să știți că nu Mă adresez raselor din care faceți parte sau din care ați făcut parte în trecut. Mă adresez 

Israelului spiritual, căruia i-am încredințat o misiune, pentru că, printre celelalte popoare ale pământului, el 

este cel dintâi născut, căruia i-am lăsat moștenire testamentele mele anterioare. 

4 Voi, care ați fost un administrator al harului și al revelațiilor, ați primit misiunea de a aduce lumina 

tuturor oamenilor, de a fi faruri de lumină pentru cei care rătăcesc prin lume ignoranți sau indiferenți. Pe 

tine, care ai fost profetul meu, martorul meu, mesagerul meu și confidentul meu, te-am chemat încă o dată 

pentru a te face să-ți continui misiunea și pentru ca în această împlinire a misiunii să atingi perfecțiunea 

sufletului tău. 

5 În ciuda credincioșiei și a iubirii voastre, vă spun fără reproș: nu ați urmat încă învățăturile mele 

anterioare. Ați posedat lumina, pacea și binecuvântările pe care vi le-am dat pentru națiunile voastre 

frățești, dar nu ați împărtășit aceste daruri cu ele. 

Gândiți-vă: Pentru a deveni demni de a primi această misiune, ați trăit marile lupte ale sufletului și ale 

trupului, conflictele gândirii și luptele acestei lumi, pentru a dobândi oțelirea, determinarea și experiența 

necesare. Dar dacă ți-am spus că nu mi-ai îndeplinit ordinele, nu voi nega meritele lucrărilor tale din 

trecut. Aceste merite sunt cele care vă fac demni de harul de a Mă avea printre voi la această manifestare 

spirituală. 

6 În sensul învățăturii mele veți găsi prezența Dumnezeului vostru. Acest cuvânt este același cu cel 

pe care l-au auzit profeții, este aceeași lumină care l-a inspirat pe Moise să unească poporul ales și să-l 

pregătească pentru unirea cu Domnul lor. 

Îi descopăr printre voi pe foștii israeliți care au înaintat în călătoria în pustiu în prima eră: copiii 

curajoși și viteji ai lui Iuda; ─ leviții credincioși care vegheau asupra închinării lui Iehova; copiii neobosiți 

ai lui Zabulon care au fost însărcinați cu asigurarea hranei pentru caravana de oameni; și, de asemenea, pe 

toți cei care Mi-au dat mari dovezi de credincioșie, dragoste și încredere. 

7 Privirea mea se oprește cu dragoste și asupra celor care îl așteptau pe Mesia în Epoca a doua ─ 

asupra martirilor pe care sabia călăului nu le-a putut răpi credința că am devenit om pentru a răscumpăra 

rasa umană. În acest popor de aici se află discipolii Mei și martorii Mei din toate timpurile, iar după acest 

timp de comuniune perfectă cu Domnul lor, când învățăturile Mele vor fi completate prin acest mijloc pe 

care l-am ales, Spiritul Meu va coborî din abundență peste toți copiii Mei, iar fiecare dintre voi va simți 

cum își va dezvolta darurile și capacitățile ─ spre uimirea semenilor săi și, de asemenea, a voastră. 

8 Darurile tale vor izvorî din spiritul tău puternic și puternic ─ nu ca niște podoabe, care ar fi motiv 

de vanitate, ci ca virtuți și exemple pe care le vei arăta oamenilor prin gândurile, cuvintele și faptele tale de 

iubire, iar toate acestea vor dezvălui cea mai mare smerenie și blândețe. 

Darul profeției va înflori printre voi în mare măsură. Oamenii de știință vă vor întreba despre viitor, se 

vor grăbi să vină la adunările voastre pentru a vă asculta mărturiile, pentru a face față încercărilor grele și 

pentru a-și rezolva conflictele care li se vor prezenta. 

9 În prezent, dezvoltarea voastră este încă mică, încă vă îndoiți de darurile voastre și, dacă sunteți 

martori direcți la vreun miracol la care vă dau voie să vă gândiți, îl atribuiți unei alte cauze. Dar va veni 

timpul când veți deveni una cu Mine, și atunci încrederea voastră va fi deplină. Vă veți înțelege darurile și 

însușirile și veți da mărturie despre Mine prin ele. 

10 Adevărat vă spun că Eu sunt cel care vă dau profeția. Ea nu a venit niciodată de la om, el a fost 

doar un canal. Profeția vine de la Mine, iar Eu vă acord posibilitatea de a o interpreta până la o anumită 
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limită. Dar pe cele care conțin mai multă înțelepciune vi le explic eu singur. Ori de câte ori ați încercat să 

le pătrundeți fără să fiți pregătiți, ați cedat unei interpretări false. 

11 V-am anunțat evenimentele pe care le vedeți astăzi. Acum este un moment de mare împlinire. 

Acestea sunt evenimentele care au dat interpretarea tuturor anunțurilor pe care vi le-am dat în prima și a 

doua oară prin profeții Mei. Dar oamenii vorbiseră deja atunci, unii pe bună dreptate, alții pe nedrept. 

Profețiile pe care le-am acordat în conformitate cu înțelegerea cercetării umane au fost corect înțelese. 

Dar pe cele pe care doar Mie îmi revenea să le interpretez, să le interpretez și să le împlinesc, le-am 

clarificat prin evenimente și încercări. 

12 Acum este un moment decisiv pentru umanitate ─ un moment în care omul se va trezi prin 

diferitele încercări care vă vorbesc despre iubirea mea. Vreau să găsesc sufletul tău curat și gura ta demnă 

de a face cunoscută învățătura mea. Pentru aceasta, vă îmbrac cu umilință, ca să fiți simpli, deși aveți 

daruri care stârnesc admirația celor care vă cunosc. 

13 Permiteți ca profeția să vă pătrundă în suflet și în materie, chiar dacă nu o înțelegeți. Datoria ta este 

să o faci cunoscută. Vor fi alții care vor înțelege mai bine ceea ce vedeți. Dar dacă nici unul, nici celălalt 

nu este capabil să pătrundă adevăratul sens al profețiilor Mele, vă voi veni în ajutor și vă voi spune: "Dacă 

profeția pe care v-am dat-o a fost foarte mare și înțeleaptă, este pentru că revelația pe care vreau să o dau 

omenirii este foarte mare, astfel încât ea va continua să urce și să locuiască pe planuri mai înalte până când 

își va atinge scopul. Am acordat această viziune alesului Meu și vă dau interpretarea ei." 

14 Credeți că Ioel, unul dintre marii profeți ai primei epoci, a înțeles ceea ce anunța mulțimilor? 

Amintiți-vă ce a spus: "Și vor veni zile când copiii voștri vor profeți, tinerii voștri vor avea vedenii și 

bătrânii voștri vor avea vise revelatoare. Vor fi minuni în ceruri și semne mari pe pământ. Soarele se va 

înnegri, iar luna va deveni neagră, iar luna ca sângele. Fumul și vaporii se vor ridica de pe pământ și atunci 

ziua cea mare a Domnului va fi foarte aproape." 

15 Profetul nu înțelegea implicațiile a ceea ce spunea, dar o făcea cu sinceritate. El era canalul și 

purtătorul de cuvânt al Meu, sufletul său era curat și gura sa demnă, iar profeția era ca o apă limpede ca 

cristalul care izvorăște din izvor și nu este poluată în albia sa. 

Astfel, acel mesaj a ajuns la inima oamenilor și a rămas pur. Unii au interpretat-o într-un fel, alții în alt 

fel. Dar vă spun cu adevărat că venirea acelei zile mari profețite este foarte aproape, iar evenimentele 

confirmă acum cuvintele profetului. 

16 Deschideți-vă ochii și pregătiți-vă sufletul pentru a putea înțelege evenimentele și veți vedea că 

semnele deja anunțate în acele vremuri apar în mod clar, iar faptele însele vă arată explicația și împlinirea 

acelor cuvinte. Aceasta este interpretarea pe care am dat-o profețiilor Mele. 

17 Astfel vă pregătesc, iubiți ucenici, pentru îndeplinirea misiunii voastre dificile, pentru ca buzele 

voastre să spună numai adevărul, pentru ca voi să vedeți calea deschisă. Dar dacă vorbiți și mărturisiți 

adevărul și nu sunteți crezuți, nici înțeleși, nici iubiți, supuneți-Mi această problemă și nu plângeți. 

Mergeți mereu înainte și nu tăceți niciodată. Lasă-ți gura să vorbească cu încredere, cu curaj, și fă-ți 

întotdeauna datoria. Întreaga voastră ființă să fie pregătită să emane pace ─ nu doar prin cuvinte, ci și prin 

gândurile și mesajele voastre spirituale. 

18 Cultivați pacea, iubiți-o și răspândiți-o pretutindeni, căci cât de mult are nevoie omenirea de ea! 

Nu vă lăsați tulburați de soarta schimbătoare a vieții, astfel încât să rămâneți mereu puternici și gata să dați 

ceea ce aveți. Acea pace care este patrimoniul fiecărui suflet a fugit în aceste vremuri și a făcut loc 

războiului, martirizând națiuni, distrugând instituții și ruinând suflete. Motivul pentru aceasta este că răul a 

pus stăpânire pe inima omului. Ura, ambiția nemăsurată, lăcomia necontrolată se răspândesc și fac ravagii. 

Dar cât de scurtă va fi domnia lor. Pentru bucuria și liniștea voastră, vă anunț că eliberarea voastră este 

deja aproape, că mulți oameni lucrează pentru acest scop, care tânjesc să respire într-o atmosferă de 

fraternitate, de puritate și de sănătate. 

19 Ce veți face voi, discipolii mei, în această mare bătălie care a început deja? Care sunt planurile 

tale? Văd în adâncul ființei tale o dorință imensă de a lupta, de a face cunoscute învățăturile mele, pentru 

că știi că ele sunt cel mai bun ghid pentru umanitate. Luptați pentru pacea voastră și pentru aspirațiile 

voastre morale și spirituale. Apoi, când vă simțiți puternici în bunătate, duceți-o pretutindeni, căci ea va 

coborî ca o rouă roditoare în inimile semenilor voștri. 
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20 Rugați-vă, iar rugăciunea voastră să fie un balsam pentru cei din jurul vostru și pentru cei absenți 

─ pentru cei care locuiesc în lumea voastră și, de asemenea, pentru cei care trăiesc în nevoia de alinare 

dincolo de ea. 

21 Acum dau poporului meu un stimulent, și anume acesta: toate acele suflete care își pierd trupurile 

în dureroasele bătălii ale războiului vor fi atrase în "Valea Spirituală" și acolo vor rămâne așteptând 

rugăciunea voastră pentru a obține lumină și cunoaștere. 

În acel ceas în care poporul se va uni într-o rugăciune ferventă și sinceră, acele ființe vor fi surprinse de 

un cântec spiritual de laudă. Îți vor auzi vocea invitându-i să meargă mai departe și nu vor fi deranjați nicio 

clipă. Lumina va fi clară și, din acel moment, vor porni să lupte pentru ascensiunea lor. 

22 Încercările care vor aștepta omenirea după anul 1950 vor fi foarte mari. Ea va trebui să golească 

potire foarte amare și să sufere lovituri foarte dure. Dar toate acestea se vor întâmpla pentru ca ea să se 

trezească din somn ─ acum când sufletul ei doarme în ceea ce privește perfecțiunea și adevărata ei 

misiune. 

Toate aceste încercări pe care oamenii le pot primi în această perioadă vor fi inventate de ei pentru ca 

ei să-și revină la minte și să reflecteze asupra sarcinilor lor. De mult timp, sufletele se deplasează de pe 

pământ în "valea spirituală" și din nou de aici pe pământ, fără a se folosi de reîncarnările lor. 

    Dar acest har, această dovadă de iubire și de dreptate pe care le-o acord, dându-le o nouă viață în 

această lume, nu este pentru ca ei să o irosească. Nu vă permit să vă întoarceți pe pământ doar pentru a vă 

hrăni cu roadele sale, ci pentru a lupta pentru ascensiunea voastră și pentru a lua regatul pe care vi l-am 

promis. 

23 Te voi chema cu blândețe prima dată pentru a te ajuta să te pregătești de luptă. Dar dacă nu înțelegi 

această voce, te voi suna cu severitate și te voi atinge din nou. Cu toate acestea, dacă nu le urmezi, justiția 

va acționa din plin pentru a te scutura și a te trezi, astfel încât să deschizi ochii și să vezi lumina unei noi 

zile. 

24 Vă avertizez ca să nu vă afecteze când vedeți că izbucnesc noi războaie, că zi de zi o mulțime de 

oameni mor sub ochii voștri în diferite accidente. Dacă nu poți înțelege motivul acestor încercări care îți 

zguduie inima, amintește-ți că fiecare suflet a venit pe pământ pentru a-și reda ceea ce și-a refuzat până 

atunci și că există oameni atât de obosiți încât numai o astfel de încercare îi va trezi. 

25 Cât de mult te iubesc și nu vreau să te chinui! Acele creaturi care nu au găsit consolare și balsam 

pe pământ, îl vor primi de la Mine în momentul în care vor ajunge în valea spirituală, pentru a fi conduse 

în înaltul de dincolo. Le-o dau pentru că Eu sunt Păstorul inseparabil de copiii Mei. Toată durerea lor are 

ecou în Mine, tot sângele vărsat în războaiele lor fără sens curge în mâinile Mele goale, toate lacrimile 

umanității Îmi udă fața. Chiar și cea mai ascunsă și secretă ființă pentru voi este foarte aproape de Mine. 

Vă privesc pe toți în mod egal cu dragoste. Acele creaturi pe care le priviți cu dezgust, le voi smulge din 

mizeria lor și voi lucra asupra lor pentru ca din ele să curgă ape cristaline de reînnoire, pocăință și iubire. 

26 Vă vorbesc în multe feluri, pentru că trebuie să fiți pregătiți să vorbiți așa cum nu ați făcut-o încă. 

Te bucuri când auzi învățăturile Mele și te simți mai aproape de Mine în fiecare zi. Îți dai seama că este o 

fericire să fii acolo pentru a fi iubit de Tatăl tău ─ că este o satisfacție pentru tine să fi trecut prin marile 

încercări pe care ți le-am destinat, pentru că fiecare dintre aceste încercări este o etapă care te aduce mai 

aproape de Mine. 

27 I-am chemat pe mulți dintre copiii mei pentru a le da diferite sarcini, diferite sarcini în cadrul 

acestei lucrări, și vi le-am dat vouă în funcție de progresul vostru și de talentele voastre. Din toți aceștia 

împreună am format poporul meu, noul meu apostolat. 

Unora le-am încredințat funcția de conducători și, pentru ca sarcina lor să nu fie dificilă și grea, am 

împărțit poporul în congregații. 

Altora le-am încredințat darul de purtător de cuvânt, pentru ca ei să transmită inspirația mea, devenită 

cuvânt al omului, acestor mulțimi care se adună pentru a primi acest miracol. 

Unora le-am dat privilegiul clarviziunii pentru a-i face profeți și pentru a anunța prin mijlocirea lor 

ceea ce va urma. 

Sarcina de "stâlpi" a fost dată celor care trebuie să susțină poporul în pelerinajul său și să fie un ajutor 

pentru liderii bisericii, ajutând la purtarea poverii crucii cu mulțimea ascultătorilor. 
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28. Alții au fost înzestrați cu darul medierii, iar aceștia au fost pregătiți ca instrumente ale lumii 

spirituale pentru a transmite mesajele sale, explicațiile Lucrării mele, și, de asemenea, ca posesori ai 

balsamului vindecător, al mângâierii pentru bolnavi, astfel încât, prin intermediul emanațiilor lor spirituale 

sănătoase, să poată împreună să acorde milă celor nevoiași. 

"Penelul de aur" l-am numit pe cel care scrie în cartea pe care ți-o voi lăsa, revelațiile, învățăturile și 

profețiile Mele din acest timp. 

     Am dat funcția de "piatră de temelie" celor care trebuie să fie exemple de fermitate, stabilitate și tărie în 

rândul poporului. Cuvântul, sfatul și exemplul lor printre oameni trebuie să fie neschimbate, ca și stânca. 

Dar acum, când această perioadă a manifestării Mele se apropie de sfârșit, Mă adresez tuturor 

birourilor, iar tuturor celor care au fost aleși să primească sarcini atât de mari, le lansez o chemare pentru 

ca ei să se cerceteze pe ei înșiși și să recunoască rezultatul muncii lor. În această oră de contemplare sunt 

alături de toți. 

29 Nu-ți face griji, nu am făcut nicio greșeală când te-am ales. Te cunosc pe tine și știu ce ești capabil 

să faci. Știam care dintre ei se vor dedica cu plăcere împlinirii Legii și care vor slăbi pe parcurs. Eu sunt 

Tatăl vostru și tuturor le-am dat ocazia de a lucra în Lucrarea Mea, tuturor le-am oferit aceeași hrană, 

pentru ca voi toți să vă simțiți iubiți în același mod, cu același drept de a fi discipolii Mei și de a avea 

aceeași moștenire. 

30 Știam că unii vor îndeplini instrucțiunile mele și foarte curând îmi vor urma cuvintele. Alții ar avea 

nevoie de timp pentru a-și descoperi erorile și a-și corecta greșelile. Dar dar darurile Mele rămân latente în 

sufletele lor, așteptând să fie trezite. Pentru că toți trebuie să veniți la Mine, înțelegerea va fi în voi toți. 

Vei deveni perfect și vei fi cu Mine la dreapta Mea. 

Dar, pentru ca voi să ajungeți la Mine, este necesar să fiți dispuși să împliniți legea Mea și să mergeți 

pe cale cu umilință și renunțare. 

Veghează și roagă-te în aceste câteva zile în care Mă mai ai încă sub această formă și lasă-ți inima să 

fie mișcată de Cuvântul Meu, astfel încât din ființa ta să izvorască dorința de ascultare, unitate și iubire. 

31 În curând, mesagerii vor pleca, luând cu ei misive. Standardul lor va fi Cuvântul meu și mesajele 

mele pe care le-ați primit. Vă pregătesc pentru a pleca în misiuni de pace și bunăvoință. Pentru că vreau să 

vă întâlnesc pregătiți în această zi solemnă în care am să vă spun ultimele mele cuvinte. 

32 Deja acum vă anunț că ultima mea învățătură nu va dura mai mult decât cele pe care vi le dau 

acum. Va fi la fel de scurtă ca toate cele pe care vi le-am dat. Pentru că marea mea ultimă lecție constă în 

cele din ultimii trei ani, este cartea pe care am scris-o în sufletul vostru cu focul iubirii Spiritului meu, în 

care am rezumat tot ceea ce v-am dezvăluit din 1866 încoace. În ea v-am vorbit despre început și chiar 

despre ceea ce a fost înainte de începutul creației ─ despre evoluția omului din cele mai vechi timpuri până 

în prezent. În această Carte v-am vorbit despre toate lecțiile Mele care v-au fost date în timpul marilor 

epoci trecute și despre încercările voastre. În această carte am reunit revelațiile din toate epocile trecute și 

cele din viitor, fără interpretare și fără împlinire. În ea veți găsi și pregătirea sufletului vostru pe calea 

dezvoltării sale acum pe pământ și apoi în valea spirituală. 

33 Această ultimă învățătură a Mea se va încheia în ultima zi a anului 1950, dar nu va fi ultima mea 

comunicare cu voi. Pentru că v-am învățat să vă rugați și să vă împărtășiți spiritual cu mine în orice 

moment. Voi, oamenii și toate ființele care locuiesc în diferitele lumi ale vieții, aveți acces la spiritul meu, 

iar eu locuiesc în al vostru. 

Nu vă simțiți îndepărtați de Mine, nu simțiți goliciune sau tăcere când acest cuvânt se va termina. 

Continuați să ascultați concertul armonios și constant al Tatălui vostru, bucurați-vă de prezența mea pentru 

a putea reflecta și studia Opera mea. 

34 Este necesar să vă uniți toate forțele și cunoștințele spirituale înainte de a începe să răspândiți 

această învățătură. Atunci, când vă veți aduna în jurul Cuvântului meu, rugându-vă și meditând, veți simți 

prezența mea. Copiii vor fi mișcați, vizionarii vor percepe semnele care preced Prezența Mea, iar Eu Mă 

voi manifesta în moduri subtile. Toți cei care se vor aduna Mă vor simți, iar aceste adunări vor avea un 

caracter solemn. Va exista o atmosferă spirituală care vă va da pace și încredere în viitor. 

De asemenea, "lumea spiritelor" va veni la voi fără să vă folosiți creierul și se va instala acolo unde o 

chemați pentru a vă asista în încercările voastre și va continua să-și reverse mila și protecția asupra acestei 

lumi. Ea va veghea ca să nu existe confuzie în mintea voastră, nici interpretări greșite sau decizii greșite. 
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Când această perioadă de pregătire se va încheia, nu uitați de întâlnirile dumneavoastră. Căci, deși știți 

că mă manifest fiecăruia dintre voi în mod individual, vreau să vă găsesc uniți, rugându-vă și absorbiți în 

practica voastră spirituală. 

35 Amintiți-vă de acea Rusalii care a fost celebrată de apostolii mei după plecarea mea. Sufletele lor 

așteptau cu atenție manifestarea mea și, când s-au unit într-un singur gând, Spiritul meu a coborât și le-a 

pus cuvântul în gură, iar întreaga lor ființă a fost luminată, astfel încât au putut comunica cu oameni de 

diferite limbi și credințe. 

36 De aceea, vreau ca aceste adunări să fie întotdeauna între voi ─ ucenici. Ori de câte ori puteți să vă 

adunați, faceți-o în numele meu, iar eu voi fi prezent și vă voi dezvălui conținutul tezaurului meu secret. 

Îți încredințez toate clipele și zilele vieții tale pentru ca tu să poți dedica o clipă din ele devoțiunii tale. 

Dar sfințesc încă o dată ziua a șaptea, pentru ca în ea să intrați în comuniune cu Mine, iar celelalte zile vor 

fi pentru a vă iubi unii pe alții și pentru a împlini tot ceea ce ați înțeles bine din învățăturile Mele. 

Dar pentru întâlnirile voastre nu va fi nevoie de săli de adunare speciale, pentru Mine va fi la fel și casa 

voastră, simplul vostru dormitor, o pajiște din vale sau un munte, malul unui râu sau deșertul. 

37 Vă sfătuiesc să nu vestiți printre oameni că sunteți ucenicii Mei, ca gura voastră să nu spună 

aceasta, ci faptele voastre să vorbească. Să nu spuneți că sunteți israeliți în spirit. Lumea va recunoaște 

Israelul spiritual atunci când va fi unită în misiunea sa de a aprinde lumina în suflete, de a aduce pacea în 

inimi, de a fi așa cum i-am spus lui Iacov în visele sale, în revelațiile sale: "Îți voi da o posteritate mare, 

numeroasă, ca țărâna pământului, ca stelele cerului, ca nisipul mării, și în urma ta vor fi binecuvântate 

neamurile pământului". 

38 Popoarele pământului nu au fost încă binecuvântate în Israel, pentru că aceasta prezintă pentru 

Mine divizarea lor, așa cum s-a întâmplat în Era a doua. Unii trăiesc pentru materie, alții pentru spirit ─ 

unii creează o împărăție, iar alții alta. Văd că unii trăiesc pentru lume și pentru aurul ei, iar alții Mă caută 

și sunt fericiți în sărăcia lor. Dar odată ce voi uni acești oameni, această mare legiune de suflete 

responsabile pentru pace și revelații divine, atunci acest glob și chiar cerul vor fi zguduite. Pentru că 

uniunea lor va exercita o asemenea putere, o asemenea influență asupra lumii, încât nu va fi nimeni care să 

nu o simtă. Misiunea ta va fi cunoscută, iar mesajul tău, pe care ți-l încredințez deja, va uni testamentul pe 

care l-am lăsat umanității în trei momente. 

39 Fă în așa fel încât sufletul tău să fie ca un recipient care păstrează tot ceea ce ți-am încredințat. 

Căci drumul pe care îl veți parcurge acum are porțiuni pietroase, are ciulini și spini. Dar există și porțiuni 

în care copacii și florile vă vor face plimbarea plăcută. Astfel rătăcind, ziua unirii voastre, ziua 

răscumpărării voastre și a păcii veșnice vă va surprinde atunci când veți ajunge la sfârșitul misiunii 

voastre. 

40 Rugați-vă acum pentru cei care sunt departe și pentru cei care sunt în jurul vostru, lăsați inima 

voastră să se reverse. Vindecați pe cei bolnavi, sfătuiți pe cei care au nevoie, deveniți orice fel de 

mângâiere și balsam în mijlocul umanității suferinde. Dacă treci pe lângă un străin căruia nu-i poți adresa 

un cuvânt, dar îți simți inima mișcată și sufletul tău se roagă pentru el, iar tu îmi pui la inimă suferința 

fratelui tău, îi voi da ceea ce are nevoie, pentru că tu mi-ai pus la dispoziție durerea lui. 

41 Cunoașteți-vă pe voi înșivă, descoperiți darurile pe care vi le-am acordat și realizați că cunoștințele 

voastre spirituale au luminat multe inimi și le-au ridicat la nivel moral și spiritual. 

42 Ai toată intuiția și dragostea de care ai nevoie pentru misiunea ta. 

43 Unii dintre voi îmi spun în rugăciunea voastră: "Stăpâne, de ce să-ți povestesc durerile mele, să-ți 

arăt viața mea sau să-ți împărtășesc proiectele mele, de vreme ce Tu știi totul? De ce să-Ți mărturisesc Ție 

fărădelegile mele, de vreme ce Tu le vezi, de vreme ce eu sunt în Tine? Dă-mi ceea ce este voia Ta și voi fi 

mulțumit." 

44 După această rugăciune, ai rămas în extaz și ai mulțumit doar pentru ceea ce ți-am acordat, dându-

ți Cuvântul Meu. În ea se află hrana spirituală și binecuvântarea pentru viața voastră umană. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 336  
1 Cu mare tandrețe mă cobor la voi pentru ca sufletele voastre să cunoască Legea mea. În acest timp, 

v-am arătat orizonturi vaste pentru ca voi să puteți merge pe calea luminii, a perfecțiunii și a adevărului. 

2 Nu vreau ca mâine să stați în fața oamenilor fără să cunoașteți învățătura Mea, urmând o cale falsă 

pe care nu v-am arătat-o niciodată. Căci vă voi lăsa pregătiți să arătați calea adevărului celor care nu au 

auzit învățătura Mea și nu veți căuta pe cei orbi și ignoranți pentru a primi învățătură de la ei. Pentru că nu 

vor avea nimic să vă instruiască. 

3 Ar trebui să fiți umili și să dați mărturie despre manifestarea mea în fața umanității prin darurile 

voastre, pentru ca ei să poată invoca numele meu și să creadă în prezența mea printre voi în această a treia 

eră. Nu dați niciun motiv pentru ca semenii voștri să vă spună că ați avut un Maestru greșit, că sunteți 

ignoranți, că nu aveți virtuți și că nu sunteți puternici. 

Nu, Israel, nu vreau ca această durere să fie în spiritul meu și nici nu vreau ca omenirea să-ți reproșeze 

lipsa ta de pregătire după plecarea mea. Vreau ca cei care nu M-au auzit să se simtă mișcați de amintirea 

pe care o aveți despre manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman și să își hrănească sufletele cu 

învățăturile Mele scrise de penele Mele de aur. 

4 Vreau ca prin sfaturile tale să-l convertești pe păcătos și să-l întărești prin cuvintele tale de 

încurajare pe cel care este abătut și disperat. Omul nu trăiește numai cu pâine, dar mila pe care v-o las 

pentru omenire este spirituală. Vor veni la voi cei care, deși au bogății materiale, nu au pace sufletească și 

sănătate. Și lor să le dai ceea ce ți-am încredințat. 

5 Mărturisiți-vă pe voi înșivă că nu greșiți în a mă urma. Căci după ce proclamarea mea prin 

purtătorii de voce se va încheia, voi veți continua să fiți soldații credincioși ai acestei cauze divine ─ 

această învățătură care nu are nici un defect și pe care nu vă va fi rușine să o răspândiți printre oameni. Voi 

veți da mărturie despre adevărul meu prin faptele voastre. Nu vreau ca această învățătură să o faceți 

cunoscută lumii doar prin Cuvânt. 

6 Vă las legea mea scrisă în spiritul vostru, pentru ca voi să o arătați semenilor voștri, pentru ca 

omenirea să se ghideze după ea și să nu se mai împiedice pe calea ei. 

7 În acest timp, oamenii M-au ascultat, au primit învățătura Mea ─ adevărul pe care vi l-am 

dezvăluit în mod clar. Apoi s-au gândit mult la modul de a instrui omenirea în această cunoaștere pe care 

ei înșiși nu au înțeles-o la început. 

8 Să te pregătești, Israele, ca să nu fii surprins de semenii tăi. Nu vreau să vă arătați ignoranți în fața 

celor nebuni. Nu, poporul Meu, voi veți vorbi cu cuvinte pline de convingere și cu încredere în voi înșivă, 

veți explica învățăturile Mele și revelațiile pe care vi le-am dat în acest timp, precum și motivul lor. Ești 

destinat să-l instruiești pe cel care este ignorant și să-i arăți calea spre evoluția sa ascendentă. 

9 Noile generații trebuie să Mă caute. Pentru că voi trimite pe pământ suflete evoluate, iar acestea nu 

vor asculta cuvintele stupide ale lumii încă din fragedă copilărie, pentru că sufletul lor îi va face să 

înțeleagă că acele învățături nu sunt satisfăcătoare, iar apoi se vor întoarce către voi, poporul Meu, pentru 

ca voi să le arătați lucrarea Mea spirituală în deplină claritate. 

10 Ori de câte ori vă veți ridica în rugăciune, vă veți aminti de cuvintele mele. În acest fel nu vei fi 

surprins pe drum și vei putea să dai instrucțiunile mele tuturor celor care au nevoie de ele și le cer. 

11 Eu sunt Tatăl vostru, care vă vorbește continuu pentru ca voi să mă înțelegeți, pentru ca după 

proclamarea mea prin intermediul intelectului uman să vă simțiți plini de pacea mea și să porniți să vă 

îndepliniți misiunea cu entuziasm, ascultare și vigoare. 

12 Nu vreau ca durerea umanității să treacă neobservată de voi. Vreau să simțiți suferința lor ─ 

plăgile, ciumele și orice suferință ─ și să vă rugați cu dragoste pentru ca ei să obțină mila mea. 

13 Toate insultele pe care oamenii ți le fac ție nu ți le vor face ție, ci Mie, și astfel își vor provoca 

durere pentru sufletele lor cu mâna lor. Voi, însă, îi veți primi pe cei disprețuiți cu răbdare, pentru că va 

veni vremea când toți vor fi convinși de adevărul Meu și vor ști că nu v-ați înșelat. 

14 Mulți vor spune: "Dacă Dumnezeu este printre noi ─ de ce nu poruncește El să se termine 

războaiele?". Dar veți ști să le răspundeți semenilor voștri și să le spuneți că, în momentul Judecății divine, 

Tatăl le permite celor mândri să se distrugă unii pe alții. Dar după aceea voi pune o limită la luptă, pentru 

ca ei să primească pacea de la Mine. 
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15 Cuvântul pe care vi-l încredințez este lumină pe calea voastră, pentru ca în mijlocul haosului să vă 

păstrați liniștea sufletească. Amintește-ți, Israel, că orice cuvânt al Meu te-a mulțumit. Cu toate acestea, nu 

ascultați aceste instrucțiuni doar din obișnuință, ci urmați cu adevărat ceea ce învățați de la Maestrul 

vostru. 

16 Dă-ți seama, Israel, cât de mult trebuie să lupte Duhul Meu împotriva păcatului și a necredinței. 

Când văd că copiii mei M-au înțeles, Duhul Meu se umple de bucurie, vă binecuvântez și ascultarea 

voastră ajunge la Tatăl ca parfumul florilor. 

17 Nu vreau ca mâine, Israel, să plângi cu amar și să-mi spui cu fața îndreptată spre cer: "Sectele și 

bisericile au atras la sine marile mulțimi cărora Tu le-ai dat lumina cu atâta dragoste". 

Da, copiii mei, dar ei vor trece grâul împreună cu neghina. Sunt inimi care nu au fost reformate de 

cuvântul tău. Dar, în adevăr vă spun că ei au de gând să împrăștie oile din stână cu vorbe false. Dar Eu sunt 

putere și voi face ca mulțimile să știe cu deplină claritate că lucrarea Mea este pură ca fulgii de zăpadă. 

18 Nu fiți surprinși, poporul meu. Trăiți mereu vigilenți și fiți veghetori credincioși. Nu vă temeți de 

cuvintele pe care vi le spun frații și surorile voastre pentru a vă convinge că sunteți în eroare. 

Rămâneți fermi, căci mari recompense voi da "soldaților" care sunt credincioși Cauzei Mele ─ aceia 

dintre voi care se confruntă cu aceste vremuri dificile de confuzie a viziunilor lumii, a credințelor și a 

religiilor. 

Pe toți semenii voștri să-i prețuiți în același mod în care prețuiți Lucrarea mea și să arătați instrucțiunile 

pe care vi le voi lăsa din nou. Dacă oamenii își bat joc de voi, lăsați-i să o facă, pentru că lumina Duhului 

Meu Sfânt va ajunge la ei și atunci va fi pocăință în inimile lor. 

19 Fiți fermi și trăiți cu vigilență, căci vă așteaptă vremuri grele. În acele vremuri, oamenii vor veni la 

munca mea și vor încerca să afle. Dar, cu adevărat, vă spun că vă voi ajuta să treceți, aceasta este voința 

Mea. Pentru că atunci când ești învăluit în întuneric pentru o scurtă perioadă de timp, eu apar ca o lumină 

strălucitoare pentru a te lumina și a te salva din ghearele lupului înfometat și pentru a-ți arăta calea luminii 

și a adevărului. 

20 Eu, Maestrul vostru, vă fac cunoscute toate gloriile care vă înconjoară și pe cele pe care le purtați 

ascunse în voi, fără ca voi să le percepeți din cauza lipsei voastre de spiritualitate. 

21 Vreau să cunoașteți toată puterea cu care v-am înzestrat, ca să puteți face binele și să urcați pe 

munte, sprijinindu-vă mereu pe toiagul adevărului meu. 

22 Viața a fost întotdeauna tristă pentru om, deoarece acesta a ignorat întotdeauna multe dintre 

darurile pe care le are în el. Cum ar fi putut să se folosească de ele din moment ce nu știa nimic despre 

existența lor? 

Am găsit adesea oameni abătuți și triști pentru că se credeau incapabili să se elibereze de jugul pe care 

îl reprezintă viața pentru ei în acest moment. Și de aceea v-am surprins plăcut cu vocea mea care vă 

cheamă, cu Cuvântul meu care vă insuflă credință, curaj de a trăi, bucurie și speranță. 

23 Numai credința poate face sufletul să se simtă puternic și de aceea, prin învățătura mea, aprind 

credința în unii și o reînvie în alții. Pentru că în viitor va trebui să reprezentați un popor puternic, 

exemplar, ascultător și care respectă legea. Dar puterea sa va fi dată de credința în Legea Mea. 

24 Nu mai vreau să văd lacrimi în ochii tăi, nu mai vreau să te văd purtând povara grea a unei vieți 

fără idealuri spirituale, ci plină de griji și suferință fizică. 

25 Simțiți-vă acum ca niște copii iubiți ai Tatălui vostru. Învățați să-mi cereți ceea ce aveți nevoie 

pentru bunăstarea voastră. Amintește-ți că Eu sunt Consolatorul Divin, astfel încât în necazurile tale să nu 

lași frica să te cucerească. Să știi că durerea este doar pentru a-ți întări inima, nu pentru a o slăbi. Ar trebui 

să te lase purificat, dar nu amărât. 

26 Obțineți deja pe pământ acea fericire care vă va umple sufletul și care vă va da primele sale roade 

în această lume, astfel încât să puteți continua drumul vieții fără descurajare. 

27 Spiritualizați-vă în inspirația învățăturilor Mele pentru a Mă lăsa să mă manifest pe deplin prin 

ființa voastră. 

28 Nu ți-am dat atunci trupul meu? Înțelegeți, așadar, că o dețineți. Lăsați-Mă să Mă manifest prin 

mijlocirea voastră ca și cum aș face-o în propriul Meu trup. Atunci vă veți fi spiritualizat cu adevărat și 

veți face voia Tatălui vostru. 
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29 Deschide ușa inimii tale și lasă-mă să intru, ca să te mângâi în suferințele tale. Eu, Domnul 

ființelor și al lumilor, vin la voi cu umilința unui cerșetor și singura mea cerere, cererea mea rugătoare, 

este să vă iubiți unii pe alții. Căci prin înțelegerea și discernământul vostru mă veți iubi și mă veți adora. 

30 Fiecare copil face parte din Spiritul Meu, de aceea, ceea ce faceți aproapelui vostru, îmi faceți și 

Mie. Nu vă întristați pentru suferința altora ca și pentru a voastră? De ce vă simțiți ca niște străini, de 

vreme ce sunteți același spirit și același trup? Voi sunteți opera Mea, pe care am creat-o la început, pentru 

ca ea să evolueze și să se perfecționeze de-a lungul veacurilor. 

31 Astăzi, în această epocă de mari încercări, doar credința voastră vă va face victorioși, iar 

rugăciunea fierbinte, care este o cheie puternică pentru a deschide ușile și a vă familiariza cu călătoria 

voastră, vă va ajuta. 

32 Munca voastră de a aduce Vestea cea Bună a manifestării Mele în spirit semenilor voștri va fi 

foarte mare, pentru că omenirea din acest timp este mai puțin credulă și mai puțin pioasă. Ei vă vor 

prezenta îndoielile și nepregătirea lor, iar dumneavoastră va trebui să luptați cu perseverență. Dar nu 

disperați atunci când întâlniți aceste obstacole, îndepliniți-vă misiunea în această perioadă și veți vedea cu 

satisfacție cum această lume este luminată de fraternitatea și pacea care a fost atât de mult timp dorită și 

cerută de cei care au avut întotdeauna încredere în victoria Luminii asupra întunericului. 

33 În acea zi, care este deja aproape, cei care locuiesc pe pământ vor fi capabili să aprecieze iubirea ca 

fiind motivul acestei vieți și pentru toate frumusețile și perfecțiunile pe care lucrările iubirii le-au realizat 

în toate timpurile. Atunci veți ști de ce am venit în această Eră și care este rezultatul eforturilor voastre ─ 

în timp ce alții vor fi în "Valea Spirituală" și de acolo vor vedea înmulțite cu o încântare de nedescris 

semințele pe care le-au semănat în această lume. 

34 Fiți sensibili la orice inspirație venită de la Mine, fiți ascultători și simpli. Lăsați-Mă să Mă fac 

cunoscut prin darurile voastre, lăsați-Mă să ajung la semenii voștri prin darurile voastre. Lasă-ți buzele să 

rostească cuvintele Mele de mângâiere în fața urechilor celor care suferă și exprimă înțelepciunea Mea în 

fața celor care au nevoie de lumină. Mâinile voastre să-mi slujească pentru a mă mângâia, iar ochii voștri 

să privească cu milă, cu tandrețe sau cu compasiune. 

35 Trebuie să vă umpleți de Mine pentru a putea face lucrările pe care v-am învățat să le faceți. 

Atunci veți ști că Hristos își revarsă adevărul Său în toate sufletele și așteaptă doar înălțarea lor pentru a le 

descoperi dragostea Sa. 

36 Dacă învățătura mea vi se pare atât de ciudată încât credeți că nu ați auzit niciodată astfel de 

cuvinte, deși mă cunoașteți, vă spun că uimirea voastră este rezultatul eșecului vostru de a explora miezul 

a ceea ce v-am dezvăluit în trecut. Din acest motiv, această învățătură poate părea ciudată sau nouă pentru 

voi, când în realitate această lumină a fost mereu prezentă în viețile voastre. 

37 Astăzi, mintea ta va fi zdruncinată ca o barcă fragilă în timpul unei furtuni. Dar nu se va răsturna, o 

forță miraculoasă îl va proteja. Fiecare fulger va fi o scânteie de speranță în noaptea adâncă, iar atunci 

când furtuna se va sfârși în sfârșit și noua zi va veni ca un mesaj de pace, o rugăciune plină de credință, 

iubire și recunoștință va răsări din adâncul inimii tale. Veți simți că sufletul vostru a ieșit întărit din 

încercare și veți experimenta o anumită iluminare pe care nu o cunoșteați înainte și care vă va permite să 

vedeți clar ceea ce pentru voi a fost întuneric și mister. 

38 Numai după ce vă veți fi transformat în interior vă voi trimite în lume pentru a răspândi mesajul 

Meu. Pentru că numai atunci când spiritualitatea este autentică în discipoli, ei vor ști cum să o transmită 

așa cum au primit-o de la Mine. 

39 Vă mai spun că, înainte de a vă trimite să împărtășiți această Veste Bună, vă voi vindeca rănile și 

vă voi scălda ființa în balsamul mângâierii pe care l-am revărsat asupra acestei umanități. 

40 Veniți astăzi să ascultați acest Cuvânt ─ veniți la Sursa care debordează de cunoaștere și de 

îndurare pentru ca voi să începeți cu adevărat să Mă cunoașteți, pentru că voi nu Mă cunoașteți. 

41 De fiecare dată când buzele sau gândurile tale îmi spun: "Doamne, ai milă de mine, ai milă de 

durerea mea ─ Doamne, nu-mi refuza iertarea Ta", îți dovedești ignoranța, confuzia și cât de puțin mă 

cunoști. 

42 Spune-Mi să am compasiune pentru durerea ta? Îmi cereți să am milă de copiii Mei? Imploră-Mă 

să-ți iert păcatele ─ Eu, care sunt iubire, har, milă, iertare și compasiune? 
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43 Este bine că încercați să-i mișcați pe cei care au o inimă împietrită pe pământ și că, prin lacrimi și 

rugăminți, încercați să treziți compasiune în cei care nu au nici urmă de compasiune pentru aproapele lor; 

dar nu folosiți aceste fraze sau gânduri pentru a-L mișca pe Cel care v-a creat din dragoste și care vă va 

iubi veșnic. 

44 Înțelegi acum de ce ți-am spus că știi foarte puțin despre Mine? Uneori, când paharul este foarte 

amar în gura ta, sau când o încercare dureroasă merge până la limita a ceea ce pot suporta puterile tale, tu 

invoci numele Meu și Îmi spui: "Doamne, îndepărtează de la mine această pedeapsă, nu mă mai lăsa să 

sufăr". 

     O, voi, oameni care, în întunericul vostru, nu vă dați seama că nu Eu vreau să vă țin în suferință, ci voi 

înșivă sunteți cei care creați suferința, care vă umpleți paharul cu amărăciune și apoi Mă acuzați. 

45 Veniți la această sursă de lumină de aici, pentru ca sufletul și înțelegerea voastră să fie luminate, și 

apoi începeți să Mă cunoașteți ca Tată, ca Maestru și ca Judecător. Căci Eu, ca un Stăpân neobosit, am fost 

cu voi, Israel, fără să privesc la neascultarea voastră și la lipsa voastră de înțelegere, la lipsa voastră de 

reflecție și de studiu a Legii Mele. Prin Cuvântul meu divin vă fac să vă vedeți greșelile, slăbiciunile și 

ignoranța. V-am dat timp să vă apucați să lucrați în câmpurile pe care vi le-am încredințat ca moștenire. 

46 Este misiunea pe care Maestrul a încredințat-o în toate timpurile discipolului de a mijloci în fața 

suferinței și amărăciunii oamenilor. 

47 Cuvântul Meu v-a vorbit întotdeauna în funcție de pregătirea și înălțarea sufletului. Dar Eu cobor 

în lumea păcatului și a întunericului fără să-mi compromit lumina divină. Am venit la voi pentru ca voi să 

fiți reînnoiți. Dar când v-am cerut socoteală prin Cuvântul Meu divin, suferiți pentru că ați simțit că 

Cuvântul Meu v-a atins inima, pentru a vă trezi sufletul. 

Cuvântul pe care corpul tău l-a auzit nu i-a fost pe plac, deoarece materialismul tău te împiedică să 

recunoști intenția divină, esența și puterea de inspirație a fiecărui cuvânt pe care ți l-am dat. De aceea, vă 

spun: Dematerializați-vă și permiteți-i sufletului vostru să își rupă lanțurile și să se ridice la Mine, astfel 

încât să poată auzi Cuvântul Meu Divin, iar partea voastră materială să înțeleagă prin suflet ceea ce 

Maestrul vă transmite. 

48 Este voința mea ca voi să fiți poporul israelit care poartă în inimile voastre semințele iubirii și ale 

păcii divine. Lumea așteaptă milă și compasiune din partea Dumnezeului vostru și, la fel ca în trecut, 

așteaptă să-i vadă pe adevărații ucenici ai lui Isus. 

49 Oamenii se așteaptă ca lupta voastră să fie la fel ca cea a discipolilor din Era a doua. Dar uneori v-

ați pierdut curajul și, când îi auziți pe semenii voștri blasfemiindu-vă și calomniindu-vă, numindu-vă 

impostori, vă comportați ca Petru și vă lepădați de Mine pe drum, negați harul cu care v-am pregătit și îl 

pierdeți căzând din nou în materialismul vostru. 

50 Trebuie să-i convingi pe cei necredincioși, să-i ridici pe cei căzuți și să dai cuvinte de mângâiere și 

dragoste celor care suferă. 

51 Oamenii, în libertatea lor de voință, cer unificarea pentru ca pacea să domnească pe pământ. Ei se 

străduiesc pentru armonie și vor să arate lumii că există lumină în ei, că sunt înzestrați cu puterea de a crea 

pace. 

Dar acei înșelători vor să vă smulgă din mâini bijuteria de o valoare inestimabilă și Chivotul Noului 

Legământ pe care vi l-am dat în grijă și vor să vă facă din nou robi ai faraonului, sclavi ai întunericului ─ 

ai celor care, din cauza lipsei lor de înțelegere, trag lanțurile răutății, ale egoismului propriei lor măriri de 

sine. 

52 Nu v-am vorbit doar despre împlinirea misiunii apostolilor mei din a doua eră și despre împlinirea 

misiunii lui Moise. Nu, Israel, eu ți-am vorbit despre împlinirea misiunii lui Isus din Nazaret. El v-a dat cel 

mai perfect exemplu. 

53 V-am dat ceva din aceeași autoritate a lui Isus, pentru ca voi să puteți porni, ca și El, în ajutorul 

semenilor voștri care suferă. 

54 Eu nu i-am dat omului alte legi, nici altă doctrină, nici alte căi. Oamenii înșiși sunt cei care au 

pavat drumurile pe care merge acum omenirea. Dar sunteți pe calea cea bună și vă bucurați de dragostea și 

lumina mea. 

55 Dar voi, oameni buni, vreți ca pietrele să fie martore ale prezenței mele? Nu, Israel, căci aceasta ar 

fi un motiv de durere și amărăciune pentru sufletul și trupul tău. 
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56 Nu este voia mea, popor ales, ca voi să pieriți și ca omenirea să nu vă recunoască drept discipoli ai 

mei, drept învățătorii de mâine. De aceea, Maestrul vă spune: Studiați și cercetați pentru a înțelege scopul 

meu divin, pentru ca lumea să cunoască și să vină la pomul vieții. 

57 Iubiți oameni, scurt este intervalul de timp în care veți auzi cuvântul meu divin prin intermediul 

unui purtător de cuvânt. Dar din numărul poporului meu, nici un suflet nu trebuie să fie prea puțin sau prea 

mult. O sută patruzeci și patru de mii trebuie să se adune în fața Prezenței mele la sfârșitul anului 1950 

pentru a primi ultimele instrucțiuni după care trebuie să fiți ghidați pentru a vă îndeplini misiunea dificilă, 

de a pleca spre națiuni pentru a aduce lumină, milă și adevăr. În acest fel, prin îndeplinirea misiunii 

aleșilor mei, lumea se poate bucura de pacea Spiritului meu divin. Prin urmare, neobositul Maestru vă 

oferă încă o silabă din instrucțiunile sale, pentru ca voi să le studiați, să le interpretați și să le urmați. 

58 Manifestarea mea este caracterizată de lumină, de pace și de iubire pentru voi. Eu vă arăt calea pe 

care trebuie să vă reînnoiți. Vă învăț să mergeți pe ea pentru ca voi să vă simțiți întăriți de iubirea mea. 

Aceasta va fi puterea care vă va face să mergeți cu fermitate, care vă va transforma în adevărați discipoli 

care vor da o mărturie fidelă a prezenței mele în fața umanității. 

59 Eu vă fac liberi, ca să nu mai fiți sclavii păcatului. Eu vă dau lumina pentru ca voi să cunoașteți 

adevărul și să construiți un sanctuar în inimile voastre, în care să-mi prezentați credința voastră ca o torță, 

pentru ca sufletul vostru să se înalțe până la mine și să fie în comuniune cu mine. 

60 Nu mai vreau să-mi spui: "Doamne, de ce ești departe de mine, de ce nu mă auzi, de ce mă simt 

singur în călătoria vieții?". 

Iubiți oameni: Eu nu mă îndepărtez niciodată de copiii Mei, voi sunteți cei care vă îndepărtați de Mine, 

pentru că nu aveți credință și voi înșivă M-ați respins și Mi-ați închis ușile inimii. 

61 Lumea te judecă greșit și ți-a provocat durere. Dar când ai strigat către Tatăl tău, din milă ți-am dat 

cele mai bune "haine", pentru că mila Mea este mare și nu te-am lăsat să pieri. Căci eu sunt portul de 

salvare pentru voi și pentru omenire. 

62 V-am hrănit cu cele mai bune alimente de la masa mea cerească și v-am spălat picioarele pentru ca 

voi să mergeți pe calea voastră ca și Maestrul vostru. 

63 Vă las cuvântul meu scris în inima voastră pentru ca voi să fiți copiii luminii care dau mărturie 

despre prezența mea printre voi ─ pentru ca voi să fiți toiagul umanității și să vă arăt barca de salvare ─ 

pentru ca lumina mea să strălucească în întuneric și să învățați lumea să se înalțe și să comunice cu 

Divinitatea mea de la spirit la spirit. 

     De aceea vă pregătesc, oameni buni, pentru a fi slujitorii celei de-a treia ere, care să ofere pâinea vieții 

și apa limpede ca cristalul mulțimilor. 

Copiii pier în această perioadă de depravare, de confuzie a conceptelor și de materialism. Lumea merge 

pe drumul ei ca un orb, cei care sunt morți pentru viața harului, omenirea este cea care piere și Îmi dă să 

beau încă un pahar de suferință. Arată-le lumina noii zile, fă-i să simtă prezența Mea și spune-le că Tatăl îi 

așteaptă cu brațele deschise. 

64 Scurte sunt deja momentele în care veți auzi cuvântul meu prin intermediul unui purtător de 

cuvânt. Dar cuvântul meu divin trebuie să fie ca o carte deschisă în fața umanității. 

Trebuie să o arăți scrisă în inima ta, în sufletul tău, ca pe o lumină care te luminează, ca pe o torță care să 

ghideze omenirea. Pentru că acesta, dorind rodul pe care l-ați primit, va veni la el în diferite moduri, iar voi 

va trebui să i-l dați, ca să aibă viața harului în el. Este fructul pomului vieții și oricine se hrănește din el nu 

va pieri, pentru că va avea în el viața veșnică. Iar voi, care v-ați hrănit cu acest fruct, trebuie să permiteți 

sufletului vostru să se ridice și să se înalțe ─ rupându-i toate lanțurile. 

65 Umpleți-vă inimile cu pace și bunăvoință. Fiți suflete de lumină care se arată lumii ca suflete libere 

care au știut să construiască adevărata Biserică pentru Domnul lor. 

66 Vreau să vă văd dând viață celor "morți" și lumină celor "orbi", aducând mesajul Meu la urechile 

celor care nu vor să Mă audă și convertind inimile la credință. Aceasta este sămânța de aur pe care o veți 

prezenta Tatălui vostru în mâinile voastre. De aceea, te ridic și îți dau învățătura Mea, care este o comoară 

de o valoare nemăsurată pentru sufletul tău. Pentru că v-am făcut să simțiți pacea mea în cuvântul meu și 

v-am inspirat cu ea, ca să puteți merge pe această cale inundată de lumina Duhului meu Sfânt. 

67 Eu nu m-am uitat la greșelile voastre, acum Mă aveți doar pe Mine ca Tată pentru a vă da Cuvântul 

Meu, pentru ca voi să vă reînnoiți urmându-l și să vă vedeți plini de mila Mea. Vreau să vă văd îmbrăcați 



U 336 

167 

cu binefacerile mele spirituale, cu toții la fel de bine luminați de lumina Duhului meu Sfânt, pentru ca ─ 

uniți prin iubire, credință și bunăvoință ─ să fiți Israelul cel puternic care face cunoscută în lume Lucrarea 

mea, pentru ca în voi să se vadă ambasadorii mei, mesagerii mei ─ sufletele care s-au pregătit cu adevărat 

pentru a-i conduce pe oameni. 

68 Voi primiți învățăturile mele zi de zi. Eu sunt Maestrul care vă instruiește în mod constant, astfel 

încât în viitor, odată ce v-ați spiritualizat, veți cânta o laudă spirituală. 

69 Îți dau puterea mea pentru ca tu să urmezi urmele mele divine. Eu vă luminez mințile pentru ca voi 

să-l înțelegeți clar pe Tatăl vostru, pentru ca voi să interpretați corect Cuvântul meu și pentru ca adevărul 

pe care oamenii îl caută în diferite moduri să se dezvăluie în voi. 

70 Voi, popor iubit, veți aduce acest mesaj omenirii, pentru ca ea să înțeleagă Legea Tatălui în lumina 

adevărului. Căci văd că în marile lor erori se amestecă în sfaturile Mele înalte și caută să pătrundă în 

comorile Mele secrete, deși nu sunt pregătiți pentru aceasta, nici nu M-au înțeles încă. 

71 Învățătura mea va fi oglinda clară în care omenirea se va privi pe sine, pentru ca, cu umilință și 

blândețe, să permită Cuvântului meu să o convertească și să o pregătească să mă iubească, să se 

reînnoiască și ca oamenii să se iubească între ei. 

72 V-am dat standardul păcii mele pentru ca voi să o faceți palpabilă în lume. Dar pacea pe care v-am 

încredințat-o este cea a Spiritului meu ─ este cea care vă inspiră spiritul ─ cea care se naște din iubirea 

mea și prin care omenirea va deveni conștientă de Prezența mea. Este această pace pe care v-am dăruit-o 

pentru ca voi să o simțiți pe deplin pe calea voastră, pe care am pavat-o pentru ca voi să nu experimentați 

durerea. Pentru că asta v-ați creat singuri. 

Dar sufletul tău posedă mari daruri și puteri pentru ca tu să poți triumfa asupra suferinței, care te 

purifică și te curăță. Pentru că vă spun cu adevărat, nu doar durerea vă va apropia de Mine, ci ascultarea de 

Legea Mea, faptele voastre bune. 

73 Veți simți beatitudine în practica învățăturilor mele și astfel veți urca pe munte. Înțelegeți că aveți 

o misiune dificilă de îndeplinit. La fel ca și Maestrul vostru, trebuie să lăsați o urmă de ascultare în rândul 

umanității, un exemplu de umilință, pentru ca aceasta să fie ca o urmă luminoasă și generațiile viitoare să 

vă urmeze exemplul. Trebuie să le lăsați calea deschisă pentru ca ei să atingă spiritualitatea. Voi veți fi 

semănătorii adevărului, pentru ca lumea să nu mai cadă în abisul ─ în dușmăniile pe care le-a alimentat de-

a lungul veacurilor. 

74 Pregătiți-vă, poporul meu, pentru că lumea tânjește să înțeleagă adevărul meu. Aduceți-i 

mângâiere, căci purificarea ei este mare. Dar vă mai spun că mila pe care v-am păstrat-o în vistieria Mea 

este mare. Dar înainte de a o primi, trebuie să deveniți demni de ea. Odată ce îți vei îndeplini misiunea, îți 

vei da seama că o ai în cea mai adâncă parte a ființei tale. 

75 Adevărat vă spun că nu mai sunteți nici nevoiași, nici slabi, nici orbi. Căci lumina mea v-a luminat 

pentru ca voi să dați mărturie despre prezența mea în acest timp. Este voința mea ca cei care vin după tine 

să găsească un loc liniștit de pace la umbra căruia să se poată odihni. Primiți-i, aduceți-i la sursa harului, 

fără să vă uitați la ignoranța sau la răutatea lor. 

Dacă vin cu lepră, tămăduiește-i pentru că tu ai balsamul vindecător, iar dacă vine la tine un ucigaș, 

acoperă-l cu mantia ta spirituală și fă-l să se pocăiască de crimele sale, ca să caute apa care îl curăță de 

pată, care îl răscumpără. Când acești nevoiași spirituali vor veni la ușile voastre pentru că doresc cuvântul 

și lumina mea, nu le veți refuza nimic. Veți fi robii semenilor voștri, căci v-am pregătit pentru aceasta, 

pentru ca voi să puteți să acordați mila mea. 

76 Așadar, oriunde te vei duce, acolo va fi bunăstare. Oamenii Mă vor recunoaște, vor simți prezența 

Mea și vor avea credință în inimile lor. Astfel, lumea va putea să se întoarcă de la idolatria sa. 

Oamenii trebuie să Mă caute spiritual, trebuie să se iubească unii pe alții și să hrănească pacea și 

bunăvoința prin iubirea reciprocă. Dar voi sunteți cei care vor aduce această instruire, veți fi ca o rază de 

lumină în întunericul lor. 

77 Bătălia voastră este aproape. Veți ști că este o luptă a luminii împotriva întunericului. Atunci veți 

deveni soldați ai cauzei mele, vă veți flutura insigna și veți lua sabia cuvântului meu și veți fi martori ai 

armatelor Domnului vostru care luptă împotriva întunericului acestei lumi. 

78 Acesta este momentul în care luminez toate sufletele, în care eliberez lumea din sclavia pe care a 

îndurat-o timp de secole. Dar este necesar să Mă fac simțit în această lume a răului, a dușmăniei și a 
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răutății, în care războaiele înfloresc, în care păcatul și-a dat toate roadele. Este necesar ca ea să se purifice 

ca aurul în creuzet, pentru ca să se ridice la viața harului și omul să aibă viața veșnică în sufletul său. 

79 Dar Tatăl vă spune: Nu distrug lucrul cel mai de preț al creației, care este sufletul. Nu, iubiți copii, 

voi curăța doar lumea de corupția ei, pentru ca o nouă umanitate să se nască, în care mulțimile să Mă simtă 

și să împlinească Legea Mea. Oamenii se vor iubi unii pe alții, vor mânca roadele pomului vieții, își vor 

potoli setea sufletelor lor în izvorul inepuizabil al harului, iar Duhul Meu Sfânt îi va lumina ca o stea 

regală. Atunci veți vedea că omenirea Mă va lăuda și Mă va binecuvânta. 

80 Iubite Israel, voi sunteți cei aleși și cei pregătiți, pentru ca voi să continuați să luptați și să lucrați 

pentru ca această lume să vadă Ziua Nouă. 

81 Oameni buni, voi dați startul, pentru că voi sunteți primii care dați un exemplu. Prezentați Lucrarea 

mea așa cum v-am încredințat-o. Fiți adevărații duhovnici care poartă darurile Duhului Sfânt în toată 

slava. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 337  
1 Bineveniți sunt cei blânzi și umili la inimă, care nu s-au supărat pe modestia acestor locuri în care 

Mă fac cunoscut, pentru că s-au gândit doar să ofere sufletului lor plăcerea de a asculta Cuvântul Meu. 

2 Vă spun cu adevărat, pentru scurtele momente de pregătire a acestor inimi, vă trimit Lumina și 

Pacea Mea pe această mare agitată în care omenirea se prăbușește în mijlocul patimilor și războaielor sale. 

3 Cum nu ar trebui ca Spiritul Meu să nu simtă și El încântare când văd aceste mulțimi care Mă 

caută în sensul mesajului pe care îl aud prin purtătorul de voce? Ei nu mai cer formalități sau ritualuri, ci 

vor doar să se hrănească cu pâinea Duhului. 

4 Mâncați și săturați-vă, suflete, creiere și inimi, ca să vă simțiți întăriți și hrăniți pentru veșnicie, 

atunci când nu veți mai auzi acea voce. 

5 Vocea Maestrului vostru, umanizată de către purtătorii de voce, va lua sfârșit. Dar cartea 

revelațiilor și învățăturilor mele, ca un far de o strălucire inepuizabilă, va rămâne pentru totdeauna în fața 

sufletului tău. 

6 Acest Cuvânt, care v-a inundat sufletele de pace, care a adus plăceri nesfârșite în inimile și mințile 

acestui popor, care i-a ridicat pe "morți" la credință și a luminat calea tuturor celor care l-au auzit, ─ chiar 

dacă nu-l veți mai auzi de pe buzele aleșilor mei, va fi pentru voi de neșters și de neuitat. 

7 Fericiți sunt cei care știu să păstreze această pâine și acest vin în cea mai curată și mai pură ființă a 

lor, căci vor avea mereu ceva care să dea mângâiere, să semene milă și să aprindă lumină pe drumul lor. 

8 Ferice de cei ce au crezut astăzi, căci mâine vor crede ceea ce au auzit și au văzut. Veți rămâne pe 

pământ pentru a lucra la trezirea spirituală și la pacea semenilor voștri, iar eu vă voi păstra până când vă 

voi aduce în Țara Făgăduinței. 

9 Deoarece memoria voastră este prea slabă pentru a reține abundența de învățături pe care v-am 

dezvăluit-o, vă voi lăsa o carte materială inspirată de Mine, care conține toate lucrurile esențiale pe care le-

am predat acestui popor în această perioadă. Astfel, munca voastră zilnică va fi mai ușoară, pentru că 

învățăturile Mele vă vor încuraja mereu ─ pentru că nu veți fi în pericol să uitați cu timpul ceea ce ați auzit 

odată. Ați cădea în eroare, falsificare sau secretomanie. 

10 Cuvântul meu va continua să fie un far și o stea pentru acest popor, iar triumful spiritual va fi al 

celor care sunt credincioși și perseverenți până la capăt ─ al celor care nu se dau în lături de la foamea și 

setea deșertului ─ al celor care urcă pas cu pas pe propriul lor Calvar, cu privirea mereu fixată pe Infinit, 

care este lumină, eternitate și promisiunea adevăratei fericiri. 

11 Cu cât îți vei înălța mai mult sufletul, cu atât mai puțin te va apăsa crucea. Și când nu vă voi mai 

vorbi în această formă, mă voi apropia de voi în spirit și vă voi spune: Deschideți cartea și studiați, pentru 

ca în curând să fiți discipolii curajoși de care această lucrare are nevoie pentru a se face cunoscută pe 

pământ. Veți deschide cartea voastră și ea vă va răspunde, vă va elibera de îndoieli și vă va dezvălui ceea 

ce ați încercat să vă explicați singuri. 

12 Într-adevăr, vă spun că va veni o zi în care nu veți mai avea nevoie de o carte materială care să vă 

amintească de Cuvântul Meu la fiecare pas, pentru că atunci el va curge de pe buzele voastre ca un flux 

inepuizabil de inspirație. Dar pentru ca acea zi să vină și pentru ca voi să atingeți acel grad de înălțare și 

înțelepciune, va trebui să studiați și să exersați mult în instrucțiunile scrise înainte, până când veți atinge 

maturitatea și cunoștințele de bază care vă vor permite să primiți inspirația divină de la spirit la spirit. 

13 Maestrul va fi mulțumit când va vedea pace în inimile voastre. Voi, discipolii mei, vă veți 

reîmprospăta mereu cu cuvântul meu, iar când vă veți ridica spiritual, veți simți manifestarea mea în 

sufletul vostru și veți primi inspirația mea. 

14 Sunteți poporul meu ales și ar trebui să fiți umili și generoși. Mergeți pe calea luminii, ca să nu vă 

împiedicați și să nu dați greș. Căci Eu sunt Cel ce merge înaintea voastră. 

Cine doarme uneori va vedea la trezire că frații și surorile sale au progresat pe calea luminii, în timp ce 

el a fost apatic. Dar Eu dau cuvântul Meu zi de zi și robului care nu a lucrat, care s-a lăsat păcălit de 

întuneric și a lăsat buruienile să răsară în inima lui. 

15 Îndepărtați-vă, iubiți ucenici, de la căile voastre de odinioară, căci în ele doar durerea vă asalta. De 

aceea v-am găsit goi și flămânzi, fără pace și fără mângâiere pentru lume, fără să vă cunoașteți destinul și 

fără să simțiți căldura Tatălui Meu. Dar acum v-am oferit o nouă ocazie și v-am dat timp să vă 
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reîmprospătați cu cuvântul meu, pentru ca în el să găsiți mântuirea sufletului vostru ─ acel suflet care a 

fost întotdeauna sclavul patimilor trupului. 

16 Sunteți în perioada în care lumea își hrănește cel mai înalt grad de corupție, când dorința de putere 

înflorește și când prevalează răutatea celor care nu ascultă vocea rațiunii și a conștiinței. Cu toate acestea, 

voi, care sunteți pe această cale de lumină, primiți cuvântul meu pentru a vă înțelege destinul, pentru a 

evolua și a vă pregăti prin iubirea pe care v-am învățat-o dintotdeauna. 

17 Mă iubești foarte mult și ai știut cum să folosești timpul. V-ați spiritualizat, v-ați cucerit trupurile 

și v-ați inspirat să lucrați pentru progresul semenilor voștri. 

Dar sunt, de asemenea, mulți care nu M-au înțeles, nu ascultă de rațiune și nu simt pe deplin pacea 

Mea, nici nu doresc să aibă măreție spirituală în ființa lor. 

18 Vă încurajez cu dragostea mea pentru ca să nu vă simțiți slabi, pentru ca, primind puterea mea, să 

vă întăriți hotărârea de a îndeplini ordinele mele și să puteți face față problemelor și nenorocirilor pe care 

vi le provoacă chiar oamenii. 

19 Nu vă temeți de oameni, vegheați și rugați-vă, pentru ca întunericul să nu vă surprindă și să nu vă 

lipsească de harul cu care v-am pregătit. Voi veți fi mesagerii Mei în diferitele regiuni ale pământului. 

Recunoașterea Lucrării mele a fost trezirea voastră spirituală. Nu mai sunteți nici idolatri, nici fanatici. 

Știți deja care este destinul și misiunea voastră spirituală. Dar cine vrea să meargă pe această cale, trebuie 

să-și iubească semenii și să aibă conștiința ca ghid al acțiunilor sale. Atunci totul va fi lumină și nu va mai 

fi întuneric în inima lui. El va avea bucurie și mulțumire în el însuși, iar acest lucru va face ca sufletul lui 

să se ridice și mai mult spre Mine. 

20 Oricine se află pe această cale va fi întotdeauna protejat de Lumea mea spirituală de lumină, va fi 

sprijinit de ea în îndeplinirea misiunii sale. 

21 Fiți mulțumiți cu marile beneficii pe care Tatăl vi le-a acordat în ceea ce privește tot ceea ce ține de 

viața umană pe pământ. Nu cereți ceea ce ar putea să vă ruineze sufletul și trupul. Am mai mult să vă dau 

decât ați putea cere de la Mine. Dar eu sunt cel care știe ce vă lipsește cu adevărat pe calea vieții. V-am 

spus: dacă veți ști să împliniți Legea Mea, Mă veți vedea în toată slava Mea. 

22 Ființele de Lumină elimină acum întunericul dintre voi. Ei vor fi protectorii voștri, care se vor 

strădui ca voi să fiți puri și să renunțați la orice înclinație de a vă materializa, astfel încât să puteți 

contempla frumusețea spirituală și să primiți mesajele sale de pace pentru umanitate. De asemenea, Ilie îi 

purifică și îi pregătește pe cei aleși de Mine pentru ca Eu să Mă pot manifesta prin mijlocirea lor. 

23 Folosiți puținul timp care v-a mai rămas pentru a asculta Cuvântul Meu prin intermediul 

Purtătorului de Voce, astfel încât să rămâneți luminați și să știți cum să primiți inspirație. Pentru că prin 

spiritul tău voi continua să vorbesc mulțimilor mari. De asemenea, lumea mea spirituală va fi mereu alături 

de voi. 

Fiți ascultători și mergeți înainte cu curaj și hotărâre fermă, fără să măsurați distanțele. Ar trebui să vă 

începeți munca treptat și atunci veți vedea cum lumea își va pierde treptat frica de pedeapsă și orice 

tendință umană. Astfel, va accepta din ce în ce mai mult mărturia ta. 

24 Vă cunoașteți deja misiunea și știți cum să vă pregătiți. Tot ce trebuie să știți este să știți cum să 

comunicați cu Divinitatea mea de la spirit la spirit ─ nu mai trebuie să comunicați prin mintea unui 

purtător de voce. 

25 Atunci, cei care nu M-au recunoscut nu vor mai fi confuzi. Ei vor simți încredere și credință și vor 

experimenta că spiritul este capabil să primească și să înțeleagă manifestarea mea spirituală. 

26 Locurile de întâlnire care v-au oferit adăpost vor continua să fie locuri de întâlnire pentru voi. Dar 

eu vă spun că adevărata Biserică, care va fi mereu deschisă în veșnicie, este Biserica Duhului Sfânt. La el 

vor veni toate generațiile și în el vor primi de la Mine viață și lumină, pace și fericire. 

27 După 1950, veți începe să lucrați pentru a aduce Vestea cea Bună omenirii, așa cum v-am învățat 

eu. De aceea, vă învăț pentru ca voi să puteți acumula adevărata lumină pe care o veți aduce lumii. 

Voi, ca popor ales, ar trebui să respectați ideile semenilor voștri din diferitele secte și comunități religioase 

și să îi uniți într-o singură voință prin eforturile voastre. 

Va veni timpul când Lucrarea Mea va înflori în diferite națiuni ─ în acele câmpuri care au fost sterpe, 

pentru ca toți să cunoască adevărata esență a Cuvântului Meu, pe care l-am revărsat ca o apă cristalină în 

acest timp. 
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28 Mâine veți fi un singur popor, cu un singur ideal, ca un singur izvor la care toți vin să bea din apele 

sale cristaline. Fiți vigilenți pentru ca omenirea să se bucure de unul și același fruct ─ acel fruct care dă 

esență și dulceață inimii și sufletului. 

29 Învățătura mea vă va pregăti în așa fel încât oricine va asimila sensul ei va învăța să se raporteze la 

aproapele său cu un tratament special pentru toți ─ pentru copii, tineri sau adulți, bărbați sau femei. 

30 Când vă vorbesc despre un tratament special pentru semenii voștri, vreau să înțelegeți că vorbesc 

despre un tratament sufletesc. Pentru că este necesar ca de fiecare dată când vă contactați vecinul să fiți 

foarte conștienți de faptul că atunci când mergeți la el contactați sufletul său. 

31 Atunci veți ști cum să descoperiți în copil un suflet care începe o luptă, care începe o viață prin 

intermediul unei inimi curate și al unei minți virgine. Când inima ta va face aceste reflecții, va simți 

tandrețe și iubire pentru acele suflete. 

32 Când te afli în fața unui tânăr, poți vedea în energia sa, în așteptările sale mari și în scopurile sale 

ambițioase, prezența unui suflet aflat la apogeul luptei sale pe pământ ─ acea etapă a vieții în care sufletul 

luptă neîncetat împotriva patimilor cărnii și a pericolelor care îl pândesc la fiecare pas. 

33 Aveți înțelegere pentru tineri, ajutați-i și acordați-le atenție, astfel încât să poată merge mai departe 

pe drumul dificil al vieții. 

34 Să aibă respect și dragoste pentru persoanele mature și pentru persoanele în vârstă. În ele poți 

descoperi un suflet care a trecut deja de vârful muntelui vieții. Ceea ce avea pământul să le dea, fie că era 

puțin sau mult, au primit deja. Deja nu mai așteaptă nimic de la ea. Ei își pun toată speranța în viitorul care 

le așteaptă sufletul. Dar, dintre toți oamenii, ei sunt cei care au cel mai mult de dat, pentru că au cules deja 

recolta a tot ceea ce au semănat în timpul existenței lor. La ei nu sufletul este cel care are nevoie de grija ta 

─ ci carnea lor obosită, epuizată de lupta vieții. Fiți atenți, tandri și respectuoși față de ei, pentru că au 

nevoie și merită acest lucru. După atâtea amărăciuni și lupte obositoare, un strop de miere este foarte 

binevenit în aceste inimi. 

35 Vreau ca voi, oameni iubiți, să priviți ființele umane în acest mod: spiritual, pentru ca voi să puteți 

da fiecăruia dintre semenii voștri valoarea pe care o are și locul pe care îl merită. Dacă uitați de miezul 

ființei voastre și continuați să vă tratați doar ca ființe fizice, vă veți refuza adevărata valoare prezentă în 

fiecare ființă umană, care este sufletul. 

36 Acum că îmi las vocea să fie auzită prin emițătoarele mele de cuvinte, salut mulțimea de 

ascultători care sunt aici pentru a mă asculta. Îi primesc atât pe cei evlavioși, cât și pe cei necredincioși, pe 

cei de bună credință, cât și pe cei curioși, pe cei care s-au purificat în spiritualitate, cât și pe cei care poartă 

povara grea a materialismului. 

37 Vă binecuvântez, popor iubit, pentru că până în această zi mi-ați arătat credința și dorința de a vă 

apropia de desăvârșirea sufletului vostru. Misiunea Israelului este de a se ruga și de a instrui pentru lume. 

Ați crescut și v-ați înmulțit, iar din discipoli deveniți treptat discipoli pentru a-i căuta mai târziu pe cei care 

trebuie să primească moștenirea Cuvântului Meu în scurt timp. 

38 Modul în care M-am revelat în acest timp este diferit de cel din a doua oară, dar scopul Meu este 

același: Pentru a salva omenirea, pentru a o scoate din acel vârtej pe care l-a întâlnit în calea sa și din care 

nu a putut să scape. 

Ispita se dezlănțuie în toată puterea ei, iar omul a căzut ca un copil și a cunoscut mari suferințe. El își 

golește paharul suferinței și Mă cheamă în confuzia lui profundă, iar Tatăl a fost cu el. 

Drojdia a rămas încă în pahar, dar eu vă voi ajuta să îndurați acele dureri care sunt rezultatul 

neascultării voastre. Fericiți cei ce Mă ascultați, căci veți fi tari! Dar ce se va întâmpla cu ceilalți când acea 

mare suferință îi va lovi? Se vor prăbuși sufletele lor din cauza lipsei de credință? Rugăciunea lui Israel 

trebuie să-i susțină. 

39 Vreau să vă văd puri, pocăiți și inspirați de iubirea mea. Atâta timp cât v-ați căutat mântuirea în 

lume, ați fost slabi. Când v-ați ridicat ochii spre Mine și Mi-ați cerut, ați primit putere. Din moment ce știți 

unde este mângâierea ─ de ce nu M-ați căutat întotdeauna? De ce nu căutați iubirea pentru a elimina ura și 

a pune astfel capăt războaielor? 

Eu continui să vorbesc lumii, dar numai Israel Mă aude și își asumă responsabilitatea pentru cuvintele 

Mele. Pe ea las poverile, dar și harurile spirituale. 
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40 În voi am pus adevărul Meu și esența Mea pentru ca voi să faceți cunoscut cuvântul Meu. Nu vreau 

să văd în voi fanatism, ignoranță sau ipocrizie. Vreau să-mi văd poporul liber în cadrul legilor mele, ca o 

familie puternică și sinceră, care știe să iubească și să se îndrepte spre cei nevoiași, care înțelege loviturile 

destinului prin care trece omenirea în acest moment și pentru care se roagă. Vă pregătesc pentru ca 

niciodată să nu spuneți: "Tată, ne lipsește lumina, cunoașterea și puterea de a lupta împotriva falsului și a 

întunericului". 

41 Ți-am cerut puțină credință pentru a face minuni prin mijlocirea ta. V-am acordat dovezi ale puterii 

pe care v-am dat-o. L-ai vindecat pe bolnav pentru că l-ai învăluit în iubirea ta. Un cuvânt de la tine a 

convertit un păcătos. I-ai mișcat inima, iar lumina care l-a pătruns l-a făcut să reflecteze și, dându-și seama 

de fărădelegile sale, s-a pocăit, iar tu l-ai salvat. 

Mângâie și dăruiește pace, ți-am spus, și în călătoria ta prin case ai adus pace, și de ea au beneficiat nu 

numai ființele care locuiesc în această lume, ci și acele ființe spirituale, frații și surorile tale, îmi 

mulțumesc pentru lumina pe care poporul lui Israel a răspândit-o în tot universul. 

42 Veți obține daruri și mai mari de har atunci când vă veți iubi unii pe alții în duh și în adevăr și vă 

veți uni în împlinirea legilor mele de pace și bunăvoință. Odată ce sunteți pregătiți în acest fel, legi 

spirituale drepte vor emana din voi. Printre voi vor apărea lideri care vor schimba cursul națiunilor. Dar 

când îi voi încredința această misiune unuia dintre voi, acceptați-o cu umilință, simțind marea 

responsabilitate pe care v-o dau, amintindu-vă de Moise când a condus poporul ales în siguranță, de 

spusele sale, de principiile sale pline de înțelepciune și dreptate, și luați-l ca exemplu. 

43 Am planificat mari misiuni pentru voi în viitor, în funcție de pregătirea voastră. Influența voastră 

va fi decisivă pentru cursul acestei lumi. Veți propovădui egalitatea, veți respecta misiunea pe care le-am 

încredințat-o copiilor mei, pentru că ei posedă toate virtuțile și drepturile sacre pe care vi le-am acordat 

fără excepție. 

44 Pentru ca voi să obțineți victoria, trebuie să vă uniți, să simțiți compasiune pentru umanitate. 

Iertați-o așa cum am iertat-o și eu. Veți vedea nenumăratele lor defecte, bolile lor morale și mentale, 

degenerarea lor. Tu, însă, trebuie doar să transmiți lumină. Misiunea voastră este să dăruiți, să explicați 

învățătura mea și să dați un bun exemplu. Restul trebuie să mă lăsați pe Mine. Marile probleme pe care le 

întâlniți cu semenii voștri, le veți aduce înaintea Mea, iar Eu le voi decide după voia Mea. 

După 1950, nu formați teorii, nici științe în cadrul învățăturii mele, nu creați dogme sau rituri, rămâneți 

doar în credință. Purtați semnul în suflet și practicați virtuțile pe care v-am învățat. Adunați-vă forțele 

pentru luptă, pentru că vă așteaptă umanitatea. Unii dintre voi vor merge dincolo de granițele națiunii 

voastre, alții în provinciile din apropiere. Alții dintre voi se vor întoarce acolo unde au văzut pentru prima 

dată lumina în această lume. Vă voi împrăștia; totuși, rugați-vă și pregătiți-vă pentru a cunoaște voința mea 

și pentru a ști cum să o ascultați. 

45 Mergeți în numele meu. Pregătiți-vă înainte de a vorbi. Când te pregătești de lucru, studiază-ți 

misiunea dificilă. Eu voi fi precursorul vostru. Când vi se va cere să dați mărturie despre venirea mea în 

timpul al treilea, vorbiți despre ceea ce ați văzut și auzit. În acel moment, veți fi studiat și cercetat 

Cuvântul meu și veți înțelege ceea ce nu ați reușit să înțelegeți până atunci. 

46 Eu vă trimit să construiți în inimile semenilor voștri. Lucrarea ta trebuie să aibă mână și picior, 

astfel încât să fie demnă de Mine. 

47 Veți fi judecați și analizați. Dar dacă oamenii văd în tine idealul de serviciu, se vor pleca în fața ta 

și te vor iubi. Oamenii vor fi surprinși de transformarea și spiritualizarea ta și te vor lua drept exemplu. 

Despre instrucțiunile pe care le vei da, voi fi martor în Înălțimile de Dincolo. 

48 Voi trimite mari suflete pe pământ pentru a continua lucrarea, iar voi veți avea mari misiuni 

spirituale în funcție de meritele voastre. Omenirea a păcătuit mult și sămânța rea a prins rădăcini adânci în 

inima ei. Prin urmare, munca de purificare va fi lungă și de durată. 

Sufletele care trebuie să arate calea cea bună au fost deja trimise ─ voi sunteți cei care formați poporul 

lui Israel, pe care i-am plasat la un nivel spiritual de la care puteți ridica omenirea. 

49 Nu vă simțiți superiori celorlalți. Cuvântul Meu și darurile Mele sunt pentru toți, pentru ca voi să 

Mă înțelegeți în același mod. 

50 Cea de-a treia eră a început în 1866 și nu știți câți ani sau secole va dura această eră. Deoarece cea 

de-a doua eră s-a încheiat abia după aproximativ 2000 de ani, nu se știe până când va dura actuala eră. 
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Aveți doar încredere, iubiți oameni, că Tatăl se va face cunoscut și va fi foarte aproape de voi, și că veți fi 

transformați tot mai mult în fiecare zi. Când vă veți opri în luptă, vă voi stimula ca să puteți avansa. Este o 

bătălie dură și susținută care a început și va continua. Este lucrarea mea de restaurare. 

51 Eu v-am dat viață, v-am trimis în această lume pentru a îndeplini o misiune dificilă. Îndepliniți 

ordinele Mele, iubiți-Mă mai mult decât orice altceva creat și slujiți-i pe semenii voștri, astfel încât să 

puteți trăi la un nivel mai înalt și să fiți mai aproape de Mine în fiecare zi. 

52 Toți veți locui cu Mine după ce vă veți purifica și vă veți îndeplini sarcina. Trăiți spiritual pe 

pământ și respectați legile spirituale și pământești, astfel încât să puteți experimenta împlinirea tuturor 

promisiunilor Mele. 

53 Lăsați copiilor voștri această moștenire: Cuvântul meu. Eu v-am dat puterea de a crea, de a forma o 

familie. V-am acordat o casă și v-am spus: umpleți-o cu dragoste, cu căldură și cu exemple bune. Dacă 

vreți să vedeți dreptate în copiii voștri, împliniți legile mele. Ei așteaptă acest lucru de la voi, dar dacă în 

acest moment nu înțeleg sfaturile și exemplele voastre, va veni vremea, părinți de familie, când vă vor da 

dreptate, vă vor onora și vă vor binecuvânta. 

54 Învățați astăzi de la Mine, pentru că Eu mă adresez tuturor, fără excepție, voi toți sunteți copiii Mei 

și toți aveți drepturi egale de a fi iubiți, binecuvântați, iertați și răscumpărați de Mine. 

55 Iată cuvântul meu, din care ies scântei de lumină, care risipesc întunericul din orice minte închisă 

la adevăr. 

56 Vedeți cum puterea acestui Cuvânt deschide ușile inimilor voastre, astfel încât dragostea și 

umilința, spiritualizarea și credința să intre în ele și, în același timp, face ca aroganța, ignoranța și păcatul 

care au locuit mult timp în ele să dispară pentru totdeauna. 

57 Adevărat vă spun: Oricine M-a ascultat ─ fie că crede sau nu în Cuvântul Meu ─ poartă acum în 

suflet o scânteie de lumină și în inima sa s-a deschis o ușă pentru conștiință care nu se va mai închide 

niciodată. 

58 Cuvântul meu va trebui să lupte împotriva ignoranței spirituale care domnește în omenire. În timp 

ce cei care știu de revenirea Mea cred că prezența Mea se va întâmpla prin venirea Duhului Meu în trup, ca 

în Era a doua, cei care nu știu nimic despre revenirea Mea și despre promisiunile Mele se întreabă despre 

prezența Mea în spirit și prin mintea umană și se întreabă în mod constant de ce sunt din nou printre 

oameni, deși nu știau nimic despre asta. 

59 Motivul este că omenirea s-a mulțumit cu riturile, tradițiile și cultele sale exterioare, uitând să 

studieze legea, profețiile și învățăturile pe care le-am lăsat pentru omenire în trecut. 

60 Cum să nu fi fost surprinși când Mă auziți acum, de vreme ce nu ați fost vigilenți așa cum v-am 

instruit? Cum să nu fi fost surprinși de prezența Cuvântului Meu, din moment ce nu ați fost niciodată 

interesați să cunoașteți profețiile Mele și semnele care anunțau revenirea Mea? 

61 Pentru acești oameni care nu sunt interesați să cunoască adevărul, este ca și cum nu aș fi făcut și nu 

aș fi spus nimic în Era a doua. Este ca și cum nu aș fi venit și nici nu aș fi existat. Prin urmare, a fost 

necesar ca Cuvântul Meu să vorbească despre evenimentele din trecut în acest timp, pentru ca voi să puteți 

face legătura între evenimentele prezente și profețiile, promisiunile și învățăturile din prima și a doua oară. 

62 Dacă ați fi studiat cu toții Cuvântul pe care vi l-am adus în acel moment, m-ați fi așteptat cu toții, 

ați fi înțeles cu toții că revenirea mea trebuia să se producă în spirit și nimeni nu ar fi fost uimit de 

manifestarea mea. Dar tu ai venit cu întunericul minții, cu bandajul ignoranței care te-a împiedicat să vezi 

lumina adevărului ─ cu o inimă plină de fanatism și nebunie. Cum ar fi fost posibil ca voi toți, de îndată ce 

M-ați auzit, să fi spus: "El este Maestrul"? A fost necesar să Mă auziți iar și iar și iar, iar și iar, pentru ca, 

cu fiecare lecție, mințile voastre să prindă o nouă scânteie de lumină care să vă aducă mai aproape de 

înțelegere. 

63 Astfel, fără a fi nevoie să consultați pe nimeni și fără a recurge la cărți, ați ajuns să cunoașteți, 

pagină cu pagină, adevărul revelațiilor din vremurile trecute, prin care ați înțeles motivul manifestării mele 

spirituale în acest moment. 

64 Inima voastră a devenit din ce în ce mai liniștită, iar spiritul vostru și-a întărit tot mai mult credința 

când a văzut zidurile solide de temelie pe care este construită această doctrină pe care am numit-o spiritism 

și care este doctrina care vă vorbește despre revelații veșnice. 
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65 Discipoli, înțelegeți atunci că atunci când v-am vorbit în spirit prin intermediul vocii umane, am 

făcut-o pentru ca atunci când nu vă voi mai vorbi prin acest mijloc, să puteți continua să Mă căutați în 

spirit și să atingeți adevărata comuniune cu Divinitatea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 338 

175 

Instrucție 338  
1 Eu sunt calea și lumina care vă călăuzește. Eu sunt personalul care te sprijină și te scutește de 

căderi pe calea ta. Eu sunt farul care îți luminează calea, îți întărește sufletul cu pacea Spiritului meu divin 

și calmează furtunile din viața ta, pentru ca tu să fii întreg, pentru ca sufletul tău să nu fie lăsat în urmă. 

2 În cuvântul meu primiți puterea, căldura și hrana de care sufletul vostru are nevoie pentru a se 

ridica și a lupta așa cum l-a învățat Maestrul. 

3 Cuvântul Meu a servit, servește și va servi de-a lungul secolelor ca piatră de încercare pentru a 

atinge puritatea sufletului și pentru a ajunge la perfecțiunea sa. Sufletul tău a trecut prin diferite stadii de 

dezvoltare, dar nu a atins încă perfecțiunea în lucrările sale, în îndeplinirea misiunii sale. 

4 Am venit în Era a Treia și M-am făcut cunoscut prin intermediul minții umane cu scopul de a vă 

arăta încă o dată calea și de a vă pregăti ca discipoli ai Erei a Treia. V-am vorbit în cel mai simplu mod, 

pentru ca voi să înțelegeți Cuvântul Meu. V-am vorbit în alegorii și în parabole. Dar, în fiecare dintre 

învățăturile mele, am permis ca semnificația ei să pătrundă în sufletul vostru și v-am exprimat dorința pe 

care Maestrul o simte de a recunoaște în fiecare dintre voi un discipol adevărat. 

5 Când va veni momentul în care sufletul tău va înțelege iubirea desăvârșită pe care Tatăl ți-a arătat-

o în orice moment? În acest moment, lupta Maestrului vostru este mare în umanitate pentru a salva toate 

creaturile sale, toate sufletele. Îți trezesc sufletul așa cum se trezește natura la primele raze ale dimineții. 

6 Deși cuvântul meu este simplu ─ dacă îl studiezi, vei descoperi măreția în miezul său și vei aprecia 

valoarea fiecăruia dintre cuvintele mele. 

      Realizați că vă aflați într-o școală în care vă consider elevi, discipoli și maeștri. În funcție de nivelul la 

care a ajuns sufletul vostru, primiți din cuvântul meu ceea ce este potrivit pentru voi. Discipolul pur și 

simplu ia cuvântul meu și îl face al său. Discipolul ia din învățătura mea partea care îi corespunde și din 

aceasta se umple de virtute. Cel care este pregătit ca maestru primește cuvântul meu, îl cercetează, se 

bucură de el, simte în sufletul său dorința de a se împlini, de a răspândi învățăturile mele, de a practica 

virtuțile și de a-și dezvolta darurile. 

7 Vrei să transmiți Cuvântul meu aproapelui tău, dar ai descoperit că mulți dintre semenii tăi nu sunt 

pregătiți. Ați bătut la inimi, dar ați găsit ușile închise și nu v-au primit cuvintele, și ați simțit rana lipsei de 

respect față de semenii voștri. Cu toate acestea, acest lucru a fost făcut în beneficiul dumneavoastră. Căci, 

vă spun cu adevărat, așa veți putea înțelege ce simte Stăpânul vostru când bate la inima omului și găsește 

sanctuarul nepregătit. Dar dragostea mea pentru toți copiii mei este mare. 

8 De aceea vă spun: nu slăbiți în lupta voastră, rămâneți neclintiți, pentru că Eu voi fi alături de voi; 

și dacă la un moment dat veți găsi ușile închise, mâine inimile se vor deschide și vor primi Cuvântul Meu. 

9 Omenirea este nebună și rămâne încăpățânată în păcatul ei. Eu, însă, în dragostea Mea, în iertarea 

Mea pentru toate creaturile Mele care locuiesc pe pământ și în lumea de dincolo ─ iubesc spiritul tău, 

pentru că face parte din propriul Meu Spirit. Dar trupului tău îi dau ceea ce este necesar pentru ca el să fie 

sprijinul sufletului. 

10 Pacea și liniștea de care vă bucurați pe pământ este o binecuvântare și un har pe care îl primiți de la 

Tatăl vostru. Dar și voi vă plângeți în sinea voastră și Îmi spuneți: "Doamne, aspectul meu exterior este 

sărac și zdrențăros". Dar vă spun cu adevărat: Credeți că sunt departe de voi din această cauză? Crezi că 

prezența lui Dumnezeu nu este cu tine pentru că hainele tale sunt zdrențuite? 

11 Interesul pe care îl am față de tine se referă la sufletul tău, iar dacă trăiești în această lume cu 

devotament și în acord cu sărăcia ta, virtutea pe care o dezvăluie sufletul tău va fi mare. Amintește-ți că 

Maestrul tău te-a învățat umilința și meritele pe care sufletul le poate obține prin această virtute. Să ai pe 

buzele tale numai o binecuvântare și o cântare de laudă pentru Dumnezeul tău. Pentru că vă spun cu 

adevărat, iubiți ucenici, că răsplata nu este pe pământ, ci în lumea de dincolo. Aici, pe pământ, nu vă voi 

da fericire, aici nu este Paradisul, aici am pregătit pentru aleșii Mei o răsplată blândă. 

12 Ferice de voi, cei care suferiți cu pace și cu predare, căci veți face pași fermi pe cale. Maestrul v-a 

învățat să nu vă străduiți pentru bogățiile acestei lumi, să nu doriți comorile trecătoare ale acestei vieți. 

Dacă trăiești într-o colibă umilă, dar spiritul tău știe cum să desfășoare darurile pe care i le-am dat, te vei 

putea simți mai fericit decât un rege sau un potentat al pământului în cea mai luxoasă locuință. 
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13 V-am vorbit printr-o parabolă pentru a vă învăța să trăiți pe această planetă în armonie cu Tatăl 

vostru, astfel încât să fiți capabili să ascultați de poruncile sale. Căci destinul tău este scris în dragostea 

mea. 

14 Această viață ți-a servit pentru ca sufletul tău să se înalțe prin renunțare și prin lumina pe care ai 

primit-o de la mine. 

15 Ați trecut prin diferite stadii de dezvoltare. Încă din prima ați început să vă pregătiți pentru a vă 

îndeplini misiunea dificilă. În cel de-al doilea, ați găsit un progres mai mare, o mai mare claritate în 

spiritul vostru. În cel de-al treilea, ați făcut progrese mai mari, ați înțeles mai bine cuvintele mele și le-ați 

respectat mai mult. Astfel, ați ajuns la etapa a patra și ați simțit și mai mult harul Dumnezeului vostru, 

apropierea spiritului meu de al vostru. Și în această mare încântare, sufletul tău a ajuns la a cincea etapă, în 

care trebuia să aduci o desfășurare și mai mare în îndeplinirea misiunii tale. Ați luptat, și astfel ați ajuns la 

cea de-a șasea etapă, la o nouă împlinire, la un progres reînnoit și la o mai mare desfășurare a virtuților pe 

care Dumnezeul vostru vi le-a dăruit. Și astfel veți ajunge la cea de-a șaptea etapă, în care veți vedea 

împărăția Tatălui, în care spiritul vostru va experimenta direct gloria Tatălui și în care veți fi la dreapta 

Domnului vostru. 

16 Cuvântul meu coboară pentru a vă inspira sufletul, pentru că vreau ca mâine, datorită pregătirii 

voastre, să continuați să vă împrospătați cu prezența Spiritului meu divin. Pentru că atunci când veți fi 

pregătiți, nu vă veți simți orfani, nu veți simți absența Cuvântului Meu, pentru că spiritul vostru poate 

comunica cu Divinitatea Mea. De aceea, vreau să vă pregătiți din timp, să practicați rugăciunea și să vă 

spiritualizați în inimă, pentru ca mâine să nu fiți în confuzie și să nu practicați înșelăciunea. Vreau să știi 

cum să-ți înalți sufletul către Mine pentru a primi inspirația Mea. Căci sunt pe cale să vă transform pe 

fiecare dintre voi într-un "scăunel" al Meu. 

17 Un "scăunel" este fundația pe care se sprijină lumina și puterea Domnului tău. Atunci mâine, copiii 

mei, veți fi adevărații "scăunele", adevărații purtători de cuvânt ai Cuvântului meu. Pregătiți prin 

desfășurarea darurilor voastre, veți transmite Cuvântul meu în toată puritatea. Nu vreau să văd ignoranță în 

rândul poporului meu Israel după ce se va încheia pentru voi acest timp prețios al proclamării mele prin 

intermediul intelectului uman. 

18 Cine dintre voi, după 1950, va nega această cauză divină? Dacă veți acționa în acest fel, o veți face 

din ignoranță, iar ignoranța este cea pe care o îndepărtez de voi în acest moment. Căci cel care este 

iluminat nu se va retrage, va rămâne ferm și va avansa pe cale. Dar cel care nu M-a înțeles pe Mine nu va 

recunoaște că a fost rodul lipsei sale de pregătire, a lipsei sale de credință și de spiritualizare, și din acest 

motiv se va întoarce la idolatria și fanatismul său. 

19 Dacă vedeți imperfecțiuni pe această cale, nu le atribuiți Divinității mele, eu sunt perfect. Atribuiți-

o aproapelui vostru care nu a știut să se pregătească pentru a vă îndruma cu perfecțiunea cu care v-am 

instruit eu. 

20 V-am spus: Pentru Spiritul meu nu există naționalități, nu există caste sau genuri familiale, nu 

există rase sau culori. Toți sunteți copiii mei și pentru toți mi-am deschis brațele și pe toți v-am primit. L-

am primit pe cel care a venit la picioarele Mele, mâhnit și pocăit ─ inima care este coruptă, care încă 

poartă cu ea urme de sânge pe mâini ─ și l-am adăpostit de dreptatea pământului. De ce? Pentru că este 

copilul meu. Și dacă a fost cel mai crud păcătos de pe pământ, dacă a ucis, l-am iertat și i-am spus: "Nu 

mai păcătui". Eu sunt iertarea, dar vreau ca această iertare să fie mântuirea voastră pentru totdeauna. 

21 Vreau să vă părăsiți căile voastre rele, ca fiecare să înțeleagă cuvântul meu și să se pocăiască de 

greșelile sale, ca să fiți păcătoși pocăiți în fața mea, ca să vă mărturisiți Dumnezeului vostru. Căci Eu vă 

voi asculta în tăcere și nu vă voi face cunoscute păcatele. Nu vă voi trăda, copiii mei, vă voi sfătui ca cel 

mai credincios dintre prietenii voștri. 

Nu mâncați fructele interzise pe pământ, nu vă bucurați de ceea ce nu vă aparține, nu faceți fapte care 

vă dezonorează în viață. Fiți bărbați sau femei care trăiesc în toată cinstea și dreptatea, așa cum v-am 

învățat eu. Dacă vreo slăbiciune te-a făcut să păcătuiești, pocăiește-te acum de fărădelegea ta. Permiteți ca 

mila Mea să vă curețe. Dar vreau ca pocăința voastră să fie curată din inimă. 

22 Îndreptați-vă, înnoiți-vă, căci Stăpânul v-a spus în acest timp: Eu mă folosesc de păcătos, dar nu de 

păcătosul neascultător, ci de păcătosul pocăit. Și dacă te-ai pocăit ─ ce ai primit? Pace, liniște sufletească, 

echilibru în suflet, sentimente de recunoștință și virtuți ale Dumnezeului tău. 
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23 Ce ființă umană este capabilă să vă ofere o clipă de pace spirituală, așa cum v-o ofer eu în fiecare 

clipă? Ce ființă umană vă sfătuiește așa cum o fac eu? Realizează că nimeni pe pământ nu este capabil să 

îți pregătească calea cu atâta încredere și abilitate cum o fac eu cu tine. Și totuși, încă doriți să vă 

îndepărtați de această cale pentru a experimenta noi aventuri. 

24 Bărbați și femei care ați suferit trecerea în neființă a membrilor familiei voastre, care au murit ─ a 

celor care au trăit alături de voi, care v-au dat liniște sufletească și v-au umplut inimile de iubire: Nu 

sunteți de acord că voința mea a fost împlinită în cei dragi vouă? 

Voi, mame, ați simțit pierderea copiilor voștri, voi, copii, ați rămas orfani în viață, ați pierdut prezența 

celor mai iubiți oameni care v-au fost părinți. Soțiile au văzut cum și-au văzut însoțitorii lor credincioși 

murind. I-am îndepărtat din viața lor, i-am chemat în lumea de dincolo. Dar te vei amesteca în sfaturile 

mele înalte? Nu. Pentru că ar trebui să vă dați seama că sunteți doar temporar în această lume, că i-am 

îndepărtat doar pentru că am o nouă viață rezervată pentru ei. 

Dar acum inimile voastre s-au pus de acord și, dacă ați plâns din cauza absenței celor dragi, este din 

cauza slăbiciunii naturii voastre pământești. Cu toate acestea, spiritul tău, care a înțeles voința mea cea mai 

sfântă, a simțit bucurie. 

25 Tatăl vă spune: Urmați fiecare dintre ordinele mele cu dragoste, cu aprobare și pace. Pentru că într-

o zi, nu foarte îndepărtată, sufletul tău va intra și el în lumea de dincolo și va vedea acele suflete care au 

murit înaintea ta. Voi încă mai locuiți pe această planetă, dar vă spun cu adevărat: vă așteaptă aceeași 

soartă. Cu toate acestea, aveți putere, lumină și pace în această viață, astfel încât să puteți continua să trăiți 

în mod corect în această lume. Când te voi chema de aici, ochii tăi se vor deschide la această nouă viață și 

vei începe un nou drum. 

26 Ferice de cel pregătit, căci va scăpa de purificare și va vedea o viață nouă pe drumul său. 

27 Îndepărtați-vă de lume, ridicați-vă ochii spre Mine și împrospătați-vă cu prezența Mea. Lasă 

Cuvântul Meu să fie gravat în inima ta, pentru ca tu să fii puternic și să nu permiți tentației să te jefuiască 

de ceea ce ți-am încredințat cu atâta iubire. Îndepliniți legea pentru a putea fi adevărați duhovnici. Căci voi 

ați dormit tot timpul, iar eu v-am trezit. Dacă aveți hotărârea de a fi cu Mine, nu veți simți povara 

datoriilor voastre. 

28 Vin în acest timp pentru a primi împlinirea misiunii lucrătorilor mei și pentru a lăsa în sufletele lor 

iubirea mea și sărutul meu de pace, de fericire spirituală. Vreau ca voi să fiți oglinda pentru ceilalți ─ 

pentru cei care neagă prezența mea printre voi, care nu cred în manifestarea mea prin intermediul facultății 

umane de înțelegere. 

29 Lumea mea spirituală vă protejează și este personalul din viața voastră. Însă, atunci când intri în 

întuneric, ei Îmi arată lacrimile lor, pentru că ai uitat că ei sunt cei care te păzesc. 

Dar Eu vin ca Tată pentru a vă sfătui ─ ca Maestru pentru a vă instrui, și ca Dumnezeu pentru a vă da 

binecuvântarea și mila Mea. Îi văd pe ucenici cu speranța de a ajunge la Mine. Dar Eu vă spun că oricine 

vrea să fie cu Mine trebuie să fie ascultător. 

30 V-am instruit pentru ca voi să înțelegeți și să vă spiritualizați. 

31 Manifestarea mea prin intermediul minții umane se apropie de sfârșit. Dar dacă înțelegeți 

învățăturile mele, vă veți simți uniți în gândire și voință și vă veți iubi unii pe alții. 

32 Au mai rămas doar câteva devoțiuni de dimineață în care veți auzi Cuvântul Meu prin intermediul 

intelectului uman, și este necesar să Mă înțelegeți, astfel încât să luați cu voi sensul acestui Cuvânt în 

adâncul inimii voastre. Eu am venit la voi, mâine trebuie să vă ridicați spiritual pentru a ajunge la Mine. 

33 După încheierea manifestării Mele prin intermediul intelectului uman, învățătura pe care v-am dat-

o va reverbera în ființa voastră. Vă veți simți melancolici din cauza absenței acestei manifestări, iar apoi 

veți plânge pentru timpul nefolosit în care nu ați folosit ceea ce v-am dat în învățătura mea. 

34 V-am chemat în acest timp, popor iubit, ca să fiți pregătiți. Dar dacă refuzați această oportunitate, 

vă voi permite să continuați pe calea voastră, iar Eu vă voi urma pașii cu blândețe și umilință, iar dacă veți 

cădea, vă voi ridica din nou cu bunăvoință și iubire, iar după lunga voastră rătăcire vă voi atrage din nou la 

Mine. 

35 V-am ridicat la un nivel mai înalt decât cel la care se află omenirea. Am transmis progresul 

sufletului tău pentru ca, asemenea Maestrului tău, să te apleci spre umanitate pentru a o ridica, așa cum am 
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făcut eu cu tine. Nu trebuie să te uiți la paiul din ochiul semenilor tăi fără să te uiți mai întâi la bârna care 

se află în tine. Înțelegeți aceste cuvinte, oameni buni, pentru că omenirea nu le-a înțeles încă. 

36 Voi veți forma Biserica mea. Va fi uniunea sufletelor pure, a sufletelor de bunăvoință care își 

iubesc Dumnezeul lor și Îl slujesc. Acestea vor fi sufletele de lumină care nu vor mai avea nimic rău în ele, 

pentru că întunericul nu va avea loc în aceste suflete, deoarece vor fi pure ca fulgii de zăpadă. 

37 Ți-am spus: vei face parte din oștile mele care vor lupta din greu pentru a elibera omenirea de 

întunericul ei, iar prin ascultarea ta vei atinge nivelul de perfecțiune. Multe fapte bune veți putea face dacă 

sunteți blânzi, umili și plini de credință în Tatăl vostru. Căci mă voi face cunoscut prin intelectul vostru, 

pentru că v-am dat daruri mari și m-am revărsat în voi ca lumină, har și înțelepciune. 

38 V-am făcut bogați ca să dați din această bogăție celor în nevoie. Pentru că nu trebuie să fiți egoiști 

care vor totul doar pentru voi înșivă. Căci, dacă ați acționa astfel, ați fi lipsiți de mila mea. 

39 Profețiile se vor împlini și atunci, când omenirea va fi în confuzie, în întuneric, voi îi veți arăta 

lumina și veți manifesta prezența mea în voi înșivă. 

40 Înțelegeți-mă, oameni buni, vă vorbesc clar, vă primesc cu dragoste. Vino să-ți potolești setea, eu 

sunt Izvorul de apă vie. Odihniți-vă cu Mine, care sunt Pacea, și împrospătați-vă cu Mine, care sunt 

Înțelepciunea desăvârșită. 

41 Gândește-te, umanitate, că este necesar ca durerea să fie cu tine pentru ca tu să mă simți. Dar nu 

dați vina pe Domnul vostru pentru aceste evenimente, ci pe voi înșivă. Când a venit suferința la voi, Mi-ați 

spus: "Doamne, de ce ne pedepsești?". Dar voi nu recunoașteți rodul faptelor voastre ca să-mi spuneți: 

"Doamne, am păcătuit, iartă-ne!". 

42 Odată ce omenirea va ști cum să se ghideze pe calea Mea, se va fi salvat singură, iar toți își vor 

iubi Dumnezeul și Domnul și se vor iubi unii pe alții. De aceea vă spun: Păstrați învățătura mea în inima 

voastră, aveți înțelepciunea mea în sufletul vostru și transmiteți-o omenirii în toate modurile în care v-am 

dat-o eu. Ajutați-o să se ridice, ridicați-o cu puterea pe care am încredințat-o sufletelor voastre. 

43 Eu vă dau sandale pentru picioarele voastre, ca să fiți bine călcați și astfel să călcați pe toate 

cărările și să aduceți lumina mea. Veți merge prin împuternicire de la Mine, pentru că am făcut un 

legământ cu voi pentru a îndeplini această misiune binecuvântată. Apoi, când veți veni la Mine, îmi veți 

arăta recolta voastră. 

44 Din nou mă voi bucura de sufletul tău și îți voi prezenta instrucția pe care trebuie să o înveți, 

pentru că trebuie să pui în practică ceea ce eu, ca Maestru, te-am învățat. 

45 Îmi arătați ascultarea voastră și zelul pe care îl aveți în inima voastră de a Mă urma, iar acest lucru 

vă face să înțelegeți Cuvântul Meu Divin. Este voința Mea ca voi să fiți pregătiți să fiți adevărații mesageri 

ai Cuvântului Meu, pentru ca oamenii să se trezească și să Mă simtă în adâncul inimii lor ─ pentru ca ei să 

recunoască și să meargă pe cale și să fie în armonie cu Mine. 

46 Ați trecut prin diferite încercări și nu ați fost slabi în ele, pentru că puterea mea a rămas în voi. Eu, 

ca Tată, vă încurajez cu cuvântul meu și vă arăt momentul în care vă încredințez mila de care are nevoie 

omenirea. Veți ieși prin împuternicire de la mine și veți aduce Pâinea Vieții și Lumina Sfântului meu Spirit 

Sfânt semenilor voștri, pentru ca ei să scape de întunericul lor. 

47 Mă voi folosi de sufletele pe care le-am purificat și curățat ─ cei cărora le-am dat lumină pentru ca 

ochii lor spirituali să recunoască Prezența Mea în această a treia eră ─ voi, pe care v-am pregătit cu 

Cuvântul Meu, pentru ca voi să transmiteți mărturia Prezenței Mele în inimile voastre. 

48 Ați venit la prezența mea în nevoie, fără niciun bine. Dar eu v-am pregătit sufletul, l-am îmbrăcat 

cu lumina Duhului meu Sfânt și am împărțit între voi darurile mele de har, pentru ca voi să mergeți la cei 

în nevoie și să le împărtășiți bogățiile pe care vi le-am încredințat. 

49 De aceea, v-am pregătit și v-am purificat temeinic pentru a Mă folosi de voi ─ cei dintre voi care s-

au îndepărtat de rău și de minciună ─ acele suflete în care, atunci când au auzit Cuvântul Meu, lumina 

Mea a pătruns, i-a luminat și i-a făcut să recunoască unde este adevăratul Dumnezeu. Din acest motiv, v-

ați îndepărtat de confuzia pe care lumea a adus-o cu învățăturile sale false, prin care omenirea Mă caută, 

pentru că nu a recunoscut că Dumnezeul ei nu se dezvăluie în materialismul lucrărilor sale. 

50 Ridicați-vă sufletele și comunicați cu Mine de la spirit la spirit. Dar, pentru a ajunge la această 

comuniune, este necesar să fi imprimat Legea mea divină în inima ta, astfel încât, în virtutea acestei 

spiritualizări, să poți fi în comuniune cu mine. Eu vă spun: Când nu vă voi mai vorbi prin intermediul 
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intelectului uman, nu mă voi îndepărta de sufletul vostru, ci voi locui în voi, pentru că acest lucru este 

necesar pentru a mă face cunoscut umanității prin mijlocirea voastră. 

51 A fost voința Mea ca voi să fiți primii care să vă așezați la această masă. A fost voința mea cea mai 

sfântă ca voi să vă adunați și să vă mobilizați în jurul meu pentru a vă da moștenirea voastră și a vă 

transforma din nevoiași în bogați care posedă comoara Cuvântului meu. 

În acest fel, ochii voștri spirituali au văzut lumina unei noi zile, pentru că voi sunteți discipolii Epocii a 

Treia pe care i-am pregătit pentru ca mai târziu să dați mărturie despre Prezența mea în fața umanității ─ 

pentru ca voi să vorbiți despre Legea mea cu toată sinceritatea și cu înțelepciune ─ pentru ca voi să 

propovăduiți Evanghelia iubirii mele și să faceți ca Prezența mea să fie palpabilă pentru oameni prin 

lucrările voastre, pentru ca în inimile lor să pătrundă pocăința pentru fărădelegile și greșelile din trecut, 

pentru ca ei să renunțe la dumnezeii lor falși și să găsească pe adevăratul lor Dumnezeu, iar prin mijlocirea 

ta să primească mângâiere și speranță pentru vremurile viitoare, când se vor împlini profețiile mele. 

52 Pe drumul tău, întunericul se va ridica pentru a îmbrățișa oamenii. Dar nu și tu, pentru că tu porți 

lumina mea în mintea și inima ta. Nu vă mai puteți lăsa cuprinși de întunericul lumii, care întunecă mintea 

și orbește pe oameni, făcându-i să nu audă vocea conștiinței lor. Dar aceasta este bătălia pe care ți-o 

încredințez ție, căci în mâna ta am pus o sabie de lumină care va lumina peșterile întunecate. 

53 Veți vedea cum oamenii, în limitarea lor, continuă să se închine în fața unor dumnezei falși. Dar 

lumina Cuvântului meu va pătrunde până în adâncul inimii lor și vor simți prezența Spiritului meu. 

54 Mulțimile vor pleca și se vor purifica pentru a putea primi mesajul meu prin mijlocirea ta. Pentru 

că Tatăl vine cu dorința de a salva sufletele și este necesar ca acestea să se purifice și să se curețe mai 

înainte pentru a primi mila mea. Unii se vor împotrivi pentru că sunt plini de dorința de putere, pentru că s-

au făcut stăpâni printre mulțimi și sufletele lor au devenit întunecate și confuze. 

55 Veți auzi cum semenii voștri vor nega veridicitatea mesajelor Mele transmise prin intermediul 

transmiterii voastre și vor spune că voi sunteți cei greșiți ─ ființe umane imperfecte care nu pot purta 

Prezența Mea în interiorul lor, în cea mai intimă parte a ființei lor. Pentru că ele aparțin celor care vor să 

Mă experimenteze ca pe un alt rege al acestei lumi. 

56 În Epoca a doua, am domnit plin de umilință pentru a aduce oamenilor Doctrina Mea, dar ei nu au 

crezut în venirea "Fiului Unicul născut al Tatălui". De asemenea, în acest timp, semenii voștri vor nega 

faptul că sunteți mesagerii Mei, aleșii Mei, pe care i-am înzestrat cu darurile Mele de har, pentru ca voi să 

faceți cunoscută Lucrarea Mea în toată claritatea. Căci te vor vedea cu smerenie și vor afla că ai făcut parte 

din poporul rătăcit, că și tu trăiai în murdărie și păcat. Tu, însă, le vei vorbi despre dragostea mea și îi vei 

invita să mă primească în inimile lor, pentru ca și ei să găsească portul mântuirii. 

57 În acest fel vei cutreiera ținuturile și apoi, când vei fi vorbit îndelung, când vei fi dezvăluit 

neobosit omenirii dragostea și îndurarea mea, când vei fi arătat adevărata închinare pe care ar trebui să i-o 

ofere Dumnezeului lor, atunci această omenire va vedea judecata mea dezlănțuită și va începe marea 

purificare a omenirii până când va fi mai pură și mai tare decât aurul din creuzet. Păcatul lor se va sfârși cu 

foc, iar cei puternici vor ști că puterea mea este mai mare decât a lor și că dreptatea mea este mai presus de 

orice lege. Vrăjmășiile lor vor fi înlăturate și desființate. Căci dragostea mea va fi focul care va purifica 

inima oamenilor. Atunci marile mase vor simți prezența mea, și asta se va întâmpla, Israel, când munca ta, 

truda ta va începe să înflorească. Câmpurile vor fi roditoare și sămânța mea se va înmulți cu o sută la unu. 

58 Lupta voastră va continua chiar și după ce v-ați părăsit trupul. Sufletul vostru va continua să poarte 

viața Duhului meu Sfânt, viața harului, viața veșnică, și veți lucra ca îngerii mei pentru ca generațiile 

viitoare să fie oameni de bunăvoință, care se iubesc unii pe alții, hrănesc pacea mea și îl glorifică pe 

Dumnezeul lor prin faptele lor. 

59 Astăzi, omenirea este în haos, doarme un somn adânc. Nu M-a simțit, nu M-a auzit, și sunt doar 

câțiva care sunt treji și simt prezența Domnului lor. Dar oamenii vor înțelege în cele din urmă că acum este 

momentul să se spiritualizeze pentru a ajunge în vârful muntelui. Căci ei vor primi lumina Duhului Sfânt, 

ca să scape de întunericul lor. 

60 Timpul confuziei lor se apropie acum de sfârșit, regatele acestei lumi se vor cutremura și vor vedea 

că temeliile lor sunt false, și astfel se va face simțită voința mea. Dar este de datoria voastră să pregătiți 

lumea, pentru că este voința mea ca bărbații, femeile și copiii să audă Vestea cea Bună. Celor care au plâns 

și așteptau mângâiere ─ dă-le-o, arată-le adevărul din adâncul inimii tale. 
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61 Binecuvântez durerea pe care ai îndurat-o de dragul meu, căci tot ceea ce suferi de dragul meu te 

va face veșnic vrednic. 

62 Eu dau putere sufletului tău și las în mâinile tale arme de lumină pentru ca tu să poți depăși 

capcanele pe care ispita le va ridica ca obstacole. În acest fel, veți continua să mergeți spre împărăția pe 

care v-am promis-o. 

Pacea mea fie cu voi! 
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 Calea perfecțiunii33 

 Vocea conștiinței39 

 Ființe favorabile ne însoțesc43 

 Îndoiala54 

instrucție 318 (Paște 1950) 

 "Cei care trec prin mari suferințe " 1 

 Credința este viziunea spirituală6 

 Calea spre "Noul Ierusalim" este plină de încercări7 

 

 Pretextul religiilor16 



 

184 

Împlinirea spirituală nu se încheie cu 

 Moartea fizică28 

 Înțelepciunea divină și știința umană36 

 Elementele naturii vor vorbi40 

 Renașterea umanității44 

 Nu este suficient să nu faci rău nimănui47 

 Îndeplinirea promisiunii celei de-a doua ere52 

 Eliberarea de tradiționalism60 

 Semnificația pâinii și a vinului61 

 Timpul Sfântului Duh63 

Instrucțiune 319 (Sâmbăta bucuriei, 8 aprilie 1950) 

Divina Treime, manifestată astăzi 

 în a treia etapă1 

 Îndoiala5 

Răscumpărarea tuturor ființelor spirituale7 

Există multe lumi locuite de copii  

 a Spiritului divin11 

 Îndoiala15 

 Serenitate mentală18 

 "Fericiți cei ce cred fără să fi văzut " 22 

 Abolirea riturilor și practicilor religioase32 

 Viitorul spiritual34 

 Toma al treilea timp38 

 Războiul împotriva nedreptății umane43 

instrucție 320 

 Trei epoci de revelații și profeții5 

 Semnificația Paștelui12 

 Cauza și efectul retardului mintal26 

 Instinctul de a fi irațional și spiritul uman34 

 Schimb spiritual44 

 Nemurirea spiritului50 

 Noi trăim viața veșnică51 

 Exemplul patimilor lui Iisus56 
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 Maria face parte din divinitate71 

instrucție 321 

 Adevărul este în simplitate4 

 În fața altarului conștiinței10 

 Cuvinte profetice14 

 Spiritualitatea nu este un sacrificiu21 

 Omul se purifică26 

 Analiza mentală28 

 Valorile reale34 

 Vibrații spirituale38 

 Lupta în lumea spiritelor53 

 Învățătura de spiritualitate67 

 Importanța acțiunilor din lumea spiritelor70 

 Pentru spirit nu există distanțe materiale73 

 Acțiunea de cult spiritual fără fanatism86 

instrucție 322 

 Misiune și împlinire în cea de-a treia eră1 

 Cu mintea nu se poate descoperi adevărul15 

 Zdruncinarea și trezirea umanității20 

 Realitățile spirituale36 

 Iertarea52 

instrucție 323 

 Pregătirea mentală1 

 Puterea rugăciunii spirituale24 

 Comunicarea directă cu Creatorul43 

 Se împlinește profeția din Ioel 2:2844 

 Voința Tatălui se împlinește50 

 Conștiință56 

 Întoarcerea Domnului și efectul ei68 

instrucție 324 

 Lupta Israelului spiritual în toate timpurile2 

 Analiză corectă16 

 Materia este secundară22 

 Iubirea universală conține maternitatea?  32 
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 Comunicare mentală49 

Să înțeleagă cum să ceară și să primească 56 

Scopul nostru este unirea pentru totdeauna cu Dumnezeu 58 

instrucție 325 

 Ipocrizia și răutatea domină încă în lume11 

 Dezvoltarea abilităților mentale26 

 Comunicarea de la spirit la spirit27 

 Toți pot recupera timpul pierdut38 

 Mai întâi lupta, apoi pacea46 

 Era comunicării de la minte la minte54 

 Timpul judecății și bătălia finală58 

 Omenirea încă mai cultivă sămânța rea65 

 Exemple de epoci trecute74 

 Timp de neliniște mentală81 

 De ce a treia oară84 

instrucție 326 

 Importanța spiritualității8 

 Curățenie pentru a treia oară Misiune10 

 Spiritualitate, nu religiozitate18 

Erori care au apărut din cauza materialismului, 

 și credința adevărată30 

 Dumnezeu nu are formă35 

 Este timpul pentru interpretări sublime41 

 Legea iubirii48 

 Trăind în pace interioară și liniște sufletească54 

 Spiritualitatea nu este misticism63 

instrucție 327 

 Calea Duhului spre Împărăția desăvârșirii1 

 Povestea sufletului spiritului4 

 De ce sunt examenele14 

 Importanța sfârșitului anului 195026 

 Comunicarea mentală după 195037 

 Viața umană este, de asemenea, importantă41 

 Nimic nu este pierdut47 

instrucție 328 
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 Al treilea Testament9 

 Spiritualitatea se va răspândi în întreaga lume10 

 Examenele se bazează pe dragoste11 

 De ce a fost creat spiritul și ființa umană19 

 Din când în când, învățătura divină a fost falsificată26 

Noi înșine vom distruge împărăția răului 

 cu sabia divină34 

 Profeția Apocalipsei36 

 Căutători de Dumnezeu42 

 Duhul vindecă toată răutatea52 

instrucție 329 

 Spiritualitatea necesită voință și echidistanță1 

 Esența Cuvântului divin12 

 O schimbare absolută în viața omului22 

 Efectele confuziei39 

 Comunicarea spirituală prin iradiere43 

 Legea reîncarnării nu este o simplă teorie51 

instrucție 330 

 Promisiunile divine se împlinesc3 

 Misiunea ucenicului6 

 Venirea "Împărăției Cerurilor " 13 

 Misiunea lui Elias17 

 Există spirite avansate, dar nu și superioare19 

 Cei 144.000 de martori au fost prezise21 

 Toți sunt frați27 

 Libertatea spirituală28 

 Al treilea mesaj30 

 Unificare39 

instrucție 331 

 Adevărul comunicării spirituale1 

 Concepții greșite despre așa-zișii creștini6 

 Mesajul spiritual12 

 Spiritualitate și progres material27 



 

188 

instrucție 332 

 Rugăciunea spirituală universală1 

 Dragoste universală3 

 Spiritul cu sau fără materie este etern5 

 Profeția despre poporul evreu10 

 Adevăratul "pământ promis " 17 

 Cei 144.000 aleși din poporul spiritual al lui Israel19 

 Realizarea legii iubirii27 

 Zilele se apropie!  31 

 Revelația despre reîncarnare34 

instrucție 333 

 Îndoiala vine din ignoranță7 

 Spiritualitate18 

 Al treilea Testament27 

 Diferitele forme de comunicare divină30 

 Misiunea ambasadorilor spiritualității43 

 O nouă umanitate se va ridica54 

 Să știi să asiguri55 

Rugăciunea duhovnicească luminează61 

 Cele două căi65 

 Epocile promise78 

instrucție 334 

 Conștiința este vocea divină în om6 

 Bătălia spirituală prezisă16 

 Îndeplinirea principiilor divine35 

 Pregătirea spirituală49 

 Lupta binelui împotriva răului56 

 De ce să fie reparată61 

 Bătălia îngerilor păzitori70 

instrucție 335 

 Israelul întrupat în cele trei epoci3 

 Daruri spirituale7 

 Profețiile și interpretările lor10 

 Ioel 2:20, 30, 3114 
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 Omenirea are nevoie de pace18 

 Eliberarea este foarte aproape18 

 Motivul reîncarnărilor22 

 Încercările ne vor face să ne trezim24 

 Conținutul "Cărții vieții adevărate " 32 

 Rusalii35 

 Influența unui Israel unit spiritual38 

instrucție 336 

 Martorii credincioși ai celei de-a treia ere5 

 Din credință vine puterea23 

 Triumful luminii asupra întunericului32 

 Sensibilitatea la inspirațiile divine34 

Omenirea nu-l cunoaște pe Dumnezeu40 

 Frâna materialismului47 

 Misiunea celor 144.000 din Israelul spiritual57 

instrucție 337 

 Bogăția învățăturilor pentru duhovnic1 

 Comunicarea de la minte la minte23 

Învățătura duhovnicească ne pregătește pentru 

 împlinirea completă29 

 Egalitate43 

 Cea de-a treia eră a început în 186650 

 Spiritualism64 

instrucție 338 

 Importanța și evoluția minții2 

 Cele șapte peceți15 

 Sfatul divin20 

 Profeția despre purificarea umanității57 



 

 

Învățăturile divine în Mexic 1866-1950 

Literatură 

Buchdienst zum Leben, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen Tel: +49 (0) 7371 929 

66 42, E-Mail: manfredbaese@gmx.de   

Iubirea divină, originea, esența și scopul vieții noastre și al întregii ființe 

El Amor Divino - Originea, esența și finalul vieții noastre și al întregului firesc 

Cartea vieții adevărate, volumele VII, VIII, IX, X, XI Al treilea testament 

Fundația Unicon, D-88709 Meersburg Tel: +49 (0) 7532 808162, E-Mail: info@unicon-

stiftung.de  Introducere în "Cartea vieții adevărate" (gratuit) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

Site-uri web 

 

www.das-dritte-testament.com   (în spaniolă, germană, engleză, franceză)  

www.unicon-stiftung.de    

www.drittetestament.wordpress.com  (multilingv)  

www.tercera-era.net  (în spaniolă)  

www.144000.net  (multilingv)  

 

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.das-dritte-testament.com/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittetestament.wordpress.com/
http://www.tercera-era.net/
http://www.144000.net/

