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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 
Cu bucurie și recunoștință vă prezentăm volumul al XII-lea din seria "Cartea vieții adevărate". A fost 

tradusă din spaniolă în germană de Traugott Göltenboth ─ ca și celelalte volume ─ cu grijă și sensibilitate. 

Ca întotdeauna, recomandăm să citiți doar mici secțiuni cu colecție interioară și să reflectați asupra a ceea 

ce se citește în fiecare caz, astfel încât semnificația spirituală a cuvintelor lui Hristos să poată fi dezvăluită 

pe deplin. 

În toate timpurile, Spiritul Creator a vorbit creaturilor Sale în diferite moduri. În Prima Eră, Tatăl s-a 

făcut cunoscut copiilor Săi în mod direct prin conștiință și a vorbit și prin gura mesagerilor, a călăuzitorilor 

și a profeților. Predicțiile și revelațiile slujitorilor Domnului anunțau o dezvoltare ascendentă a spiritului 

uman și venirea Maestrului. 

Odată cu nașterea lui Iisus în Palestina a început Era a doua, când "Cuvântul" s-a întrupat în Copilul 

divin pentru a le vorbi oamenilor: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". În cei 33 de ani de viață printre 

oameni, Iisus Hristos a dat mărturie despre originea sa divină și, pregătindu-și discipolii pentru plecarea sa, 

a spus că se va întoarce, dar nu în trup, ci în nor, simbolul spiritual, înconjurat de oștiri ale îngerilor săi. 

Manifestările din Mexic au fost pregătite cu înțelepciune de mâna lui Dumnezeu. Mai întâi, în 1866, 

spiritul profetului Ilie s-a revelat prin mintea lui Roque Rojas, spunând: "Eu sunt profetul Ilie, cel de la 

transfigurarea de pe Muntele Tabor. El le-a deschis celor adunați că începea cea de-a treia eră, Era Duhului 

Sfânt. Câțiva ani mai târziu, după ce comunitatea a crescut și Hristos a pregătit instrumente, El S-a revelat 

pentru prima dată în 1884 prin mintea umană a instrumentului Său ales, Damiana Oviedo ─ și apoi în 

fiecare duminică în tot mai multe, în cele din urmă în sute de locuri de întâlnire din întregul Mexic. 

Conform voinței lui Dumnezeu, manifestările din Mexic au durat până la sfârșitul anului 1950. În 

ultimii aproximativ 20 de ani din timpul revelației, începând cu anul 1930, majoritatea învățăturilor 

Domnului au fost înregistrate în stenograme. Învățăturile abundente, doctrinele, profețiile, revelațiile etc. 

au avut loc în numeroase locuri de întâlnire diferite care s-au format în toată țara. Un mic grup care servise 

anterior ca "purtători de cuvânt", acționând în baza unei instrucțiuni clare din partea Spiritului Divin, a 

compilat 12 volume din 366 de învățături proclamate. Le-au dat 

Titlu: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Germană: "Buch des Wahren Lebens" (Cartea vieții adevărate) 

Fiecare dintre aceste învățături reprezintă o unitate armonioasă de învățături divine; în momentul în 

care s-au adresat publicului din Mexic, ele sunt, totuși, ─ așa cum s-a subliniat de mai multe ori ─ o 

moștenire pentru întreaga umanitate de astăzi și pentru generațiile viitoare. 

Nu litera cuvântului divin, ci înțelesul său profund, interior, îl înalță pe om și este hrană și balsam 

pentru sufletul său flămând. În același timp, servește drept linie directoare pentru comportamentul său în 

viața de zi cu zi. 
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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. 

Marea Carte a Vieții ─ al treilea Testament 

Cuvântul Meu va rămâne scris pentru toate timpurile, din el veți compila Cartea celei de-a treia ere, al 

treilea Testament, ultimul mesaj al Tatălui; căci în toate cele trei epoci, Dumnezeu a avut "penele Sale de 

aur" pentru a lăsa înțelepciunea Sa umanității. 

Moise a fost primul "stilou de aur" folosit de Tatăl pentru a scrie cu litere de neșters pe un pergament 

evenimentele din Prima Eră. Moise a fost "stiloul de aur" al lui Iehova. Printre apostolii și urmașii mei din 

Epoca a II-a, Iisus avea patru "pene" și acestea erau Matei, Marcu, Luca și Ioan. Acestea erau "penele de 

aur" ale Maestrului divin. Dar când a venit timpul ca Primul Testament să fie unit cu cel de-al doilea prin 

legături de dragoste, cunoaștere și progres spiritual, a devenit o singură carte. 

Acum, în Era a treia, când aveți din nou Cuvântul Meu, am desemnat și "pene de aur" pentru ca acesta 

să fie păstrat în scris. Când va veni timpul, veți compila o singură carte, iar această carte, cea a Epocii a 

Treia, când va veni timpul, va fi de asemenea unită cu cartea Epocii a Doua și a Primei Epoci, iar apoi, din 

revelațiile, profețiile și cuvintele celor trei timpuri, va apărea Marea Carte a Vieții pentru edificarea 

tuturor sufletelor. Atunci veți ști că toate cuvintele ─ de la primul până la ultimul ─ s-au împlinit în adevăr 

și în duh, că toate profețiile au fost cursul anticipat al istoriei revelat de Tatăl omenirii. Căci numai 

Dumnezeu poate face să fie scrise evenimentele care se vor întâmpla. Când profeții vorbeau, nu erau ei cei 

care o făceau, ci Dumnezeu prin intermediul lor. 

Ei bine, copiii mei mult iubiți: cine acordă importanță cărții pe care începeți să o alcătuiți? În realitate 

─ nimeni! Dar va veni vremea când omenirea, plină de dorință, plină de curiozitate, îți va cere cartea, și 

atunci se va trezi, va explora cuvântul meu și îl va discuta. În această ciocnire de idei, vor apărea partide ─ 

oameni de știință, teologi și filosofi. Neamurilor li se va aduce mărturia Cuvântului Tău și a Cărții 

Înțelepciunii și toți vor vorbi despre Doctrina Mea. Acesta va fi începutul noii bătălii, războiul cuvintelor, 

al gândurilor și al ideologiilor; dar în cele din urmă, când toți vor cunoaște în adevăr și în spirit că Marea 

Carte a Vieții a fost scrisă de Domnul, se vor îmbrățișa ca frații și se vor iubi unii pe alții, așa cum este 

voința mea. 

Este necesar ca cele trei cărți să formeze una singură, pentru ca acest Cuvânt să lumineze întreaga 

lume. Atunci omenirea va urma acea lumină și blestemul Babilonului va fi ridicat, pentru că toți oamenii 

vor citi Marea Carte a Vieții Adevărate, toți vor urma aceeași învățătură și se vor iubi unii pe alții în spirit 

și în adevăr ca și copii ai lui Dumnezeu. (358, 58-66) 

Efectul învățăturii lui Hristos asupra spiritului 

Lumina mea, răspândindu-se în întreaga lume, a făcut ca adevărul meu să fie căutat în fiecare 

învățătură. Acesta este motivul pentru care oamenii se comportă în funcție de credințele lor diferite. Este 

împlinirea a ceea ce a fost profețit. Cine dintre ei reprezintă adevărul? Cine ascunde lupul flămând în haine 

de oaie? Cine asigură cu veșminte pure sinceritatea sa interioară absolută? 

Pentru a descoperi adevărul Meu, trebuie să vă folosiți de spiritualism, căci omenirea s-a împărțit în 

atâtea credințe și viziuni ale lumii câte au corespuns dezvoltării gândirii umane. Astfel, s-au format din ce 

în ce mai multe secte și confesiuni, și vă va fi foarte greu să judecați conținutul de adevăr conținut în 

fiecare dintre ele. 

Învățătura mea luminează gândurile și ideile oamenilor și, încetul cu încetul, fiecare va înțelege 

elementele fundamentale pentru a-și desăvârși lucrările și pentru a le îndrepta pe un curs mai perfect și mai 

înalt. (363, 4-8) 

Miracolele lui Isus 

Ți-am acordat vindecarea creaturilor sale prin Isus, spre uimirea multora. 

Necredincioșii, care îl auziseră pe Isus vorbind despre puterea Sa și care știau de minunile Sale, au 

cerut cele mai dificile dovezi pentru a-l face să se îndoiască pentru o clipă și pentru a dovedi că nu era 
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infailibil. Dar această eliberare a celor posedați, faptul că îi readuceam la starea de ființe umane normale, 

doar atingându-i sau privindu-i sau adresându-le un cuvânt de comandă, astfel încât acele spirite să le 

părăsească mințile și amândoi să fie eliberați de povara lor grea, îi zăpăcea pe aceia. 

În fața acestei puteri, fariseii, savanții, cărturarii și vameșii au avut reacții diferite. Unii recunoșteau 

autoritatea lui Iisus, alții îi atribuiau puterea unor influențe necunoscute, iar alții nu puteau spune nimic 

despre aceasta. Dar bolnavii care fuseseră vindecați îi binecuvântau numele. 

Unii fuseseră posedați de un singur duh, alții de șapte, ca Maria din Magdala, iar alții de un număr atât 

de mare încât ei înșiși spuneau că sunt o legiune. 

     De-a lungul întregii vieți a Maestrului, manifestările spirituale s-au succedat. Unele au fost mărturisite 

de cei doisprezece ucenici, altele de oameni ─ în aer liber și în case. A fost o perioadă de miracole, de 

"minuni". 

Bărbați și femei au primit semne și chemări din lumea de dincolo. Anticii și copiii au fost, de 

asemenea, martori ai acestor apariții, iar în zilele care au precedat moartea Mântuitorului pe cruce, Lumina 

Celestă a pătruns în inimile oamenilor; ființele din Valea Spirituală au numit inimile oamenilor; și în ziua 

în care Maestrul și-a dat ultima suflare ca om, iar lumina Sa a pătruns în toate peșterile și în toate colțurile, 

în casele materiale și spirituale, în dorința ființelor care îl așteptau de mult timp ─ ființe materializate, 

confuze și bolnave, care se abătuseră de la cale, legați cu lanțurile remușcărilor, trăgând poveri ale 

nelegiuirii, și alte suflete care se credeau moarte și legate de trupurile lor ─ toți s-au trezit din somnul lor 

adânc și s-au ridicat la viață. (339, 21- 

22) 

Vindecarea suferințelor fizice și psihice 

Îți voi vorbi de la spirit la spirit și te voi ghida pe drum. 

Dar vreau ca, înainte de a veni la oameni ca învățători, să veniți ca doctori, iar apoi, după ce le-ați 

alinat durerea, ei pot bea din izvorul de apă pură al Cuvântului Meu. Căutați mai întâi rana, ulcerul sau 

boala și vindecați-le suferința, iar apoi întoarceți-vă la sufletele lor. 

Mergeți la semenii voștri așa cum a făcut Isus în Epoca a doua și aduceți balsamul vindecător înaintea 

cuvintelor mele. Dar care este balsamul, o, discipoli? Este oare apa izvoarelor cea binecuvântată și 

transformată în medicament pentru bolnavi? Nu, oameni buni. Acel balsam despre care vă vorbesc este în 

inima voastră. Am pus-o acolo ca pe o esență prețioasă, și numai iubirea o poate deschide pentru ca ea să 

curgă fără oprire. 

Dacă vreți să îl turnați pe vreun bolnav, nu mâinile voastre vor fi cele care vor vindeca, ci Duhul Sfânt 

care se revarsă cu iubire, milă și mângâiere. Acolo unde îți pui gândurile, se va întâmpla miracolul. 

Puteți influența ființele și elementele naturii în multe feluri pentru a aduce confort tuturor. Dar vă mai 

spun și următorul lucru: Nu vă temeți de boală și fiți răbdători și milostivi cu toți. 

În ceea ce privește pe cei posedați și pe cei confuzi în mințile lor umane, puteți la fel de bine să 

vindecați, pentru că posedați această facultate și ar trebui să o puneți în slujba acelor ființe care sunt în 

disperare și uitare. Eliberează-i și dezvăluie această putere celor necredincioși. Una dintre marile misiuni 

ale acestui popor este de a aduce lumină acolo unde este întuneric, de a rupe orice robie și orice nedreptate 

și de a face ca această lume să-L cunoască pe Domnul său și să se privească pe sine, ființa sa interioară, în 

deplină cunoaștere a adevărului. (339, 39-41) 

Raiul și iadul 

Nu tremurați în fața acestor revelații; dimpotrivă, bucurați-vă la gândul că acest Cuvânt va distruge 

ideea pe care ați avut-o despre pedeapsa veșnică și toate interpretările pe care le-ați dat în trecut despre 

focul veșnic. 

"Focul" este simbolul durerii, al autoacuzelor și al pocăinței care va tortura sufletul și îl va purifica așa 

cum se purifică aurul în creuzet. În această durere este voința mea, iar în voința mea este dragostea mea 

pentru tine. 

Dacă ar fi adevărat că focul este cel care șterge păcatele oamenilor, atunci toate trupurile celor care au 

păcătuit ar trebui aruncate în foc aici, în viața pământească, în viață, pentru că morți nu l-ar mai simți. Căci 
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corpurile nu se înalță niciodată în Spațiul Spiritual ─ dimpotrivă, odată ce și-au terminat sarcina, ele se 

scufundă în interiorul pământului, unde se contopesc cu Natura din care și-au luat viața. 

Dar dacă credeți că ceea ce numiți "focul veșnic" nu este pentru trup, ci pentru suflet, aceasta este o 

altă eroare gravă, deoarece în Împărăția spirituală nu există elemente materiale și nici focul nu are vreun 

efect asupra sufletului. Ceea ce este născut din materie este materie, ceea ce este născut din spirit este 

spirit. 

Cuvântul meu nu vine să atace nicio credință. Dacă cineva crede acest lucru, se înșeală amarnic. 

Cuvântul Meu va explica conținutul a tot ceea ce nu a fost interpretat corect și care, prin urmare, a creat 

erori care au fost transmise în rândul umanității din generație în generație. 

Ce valoare ar avea legea și învățătura mea dacă nu ar fi capabile să salveze sufletele din eroare și 

păcat? Și care ar fi fost rostul prezenței mele ca ființă umană în lume, dacă ar fi fost mulți cei care trebuiau 

să piară pentru totdeauna, într-o ispășire fără sfârșit? (352, 44-48) 

Grija și ajutorul lui Dumnezeu 

Nu ai trăit niciodată abandonat. Încă de la început, de când ai venit la viață, ai fost sub scutul iubirii 

mele. 

Voi, părinți umani care vă iubiți cu tandrețe copiii: ați fi în stare să-i abandonați în voia sorții când abia 

s-au născut în această viață, când au cea mai mare nevoie de grija voastră, de devotamentul vostru, de 

dragostea voastră? 

Te-am văzut preocupat de copiii tăi, chiar și atunci când au ajuns la vârsta adultă; chiar și pentru cei 

care au greșit, care te-au rănit, te îngrijești cu cea mai mare dragoste. 

Dar dacă veți răspunde astfel nevoilor copiilor voștri ─ care va fi dragostea Tatălui vostru ceresc care 

v-a iubit chiar înainte de a exista? 

Întotdeauna v-am venit în ajutor, iar în acest timp, când vă întâlnesc cu o dezvoltare spirituală mai 

mare, v-am învățat cum să luptați pentru a anula forțele nesănătoase și cum să creșteți vibrațiile binelui. 

(345, 40-42) 

Aspecte importante ale rugăciunii desăvârșite 

Luptați, luptați pentru a atinge perfecțiunea sufletului. Eu v-am arătat calea pentru a atinge acest 

obiectiv. Ți-am încredințat rugăciunea ca "armă" superioară oricărei arme materiale pentru a te apăra 

împotriva trădării pe calea vieții. Dar vei avea cea mai bună armă atunci când vei împlini legea mea. 

În ce constă rugăciunea? Rugăciunea este cerere, mijlocire, adorație și contemplație spirituală. Toate 

părțile sale sunt necesare, iar una vine din cealaltă. Căci în adevăr vă spun: Suplicarea constă în faptul că 

omul Mă roagă să îi împlinesc dorințele, să îi satisfac dorințele ─ ceea ce el consideră cel mai important și 

mai salvator în viața sa. Și vă spun cu adevărat, copiii mei, că Tatăl ascultă cererile și dă fiecăruia ceea ce 

are nevoie cel mai mult, atunci când este spre binele lui. Dar ferește-te să ceri ceva care este contrar 

mântuirii sufletului tău. Căci cei care cer doar bunuri materiale, plăceri trupești și putere trecătoare, cer să 

le fie pus sufletul în lanțuri. 

Al doilea tip de rugăciune, mijlocirea, izvorăște din iubirea față de aproapele, acea iubire pe care v-am 

învățat-o ca Maestru când am venit în această lume. Rugați-vă pentru frații și surorile voastre de aproape și 

de departe, pentru cei care suferă consecințele războiului în diferite națiuni, care îndură tirania 

conducătorilor trecători ai acestei lumi. 

Pregătiți-vă, copiii mei, rugați-vă pentru semenii voștri, dar chiar și în această mijlocire trebuie să știți 

cum să cereți, pentru că ceea ce este important este sufletul. Dacă un frate, părinții sau copiii voștri sunt 

bolnavi, rugați-vă pentru ei, dar nu insistați ca ei să rămână în această viață, dacă sufletul lor nu are nevoie 

de asta. Mai degrabă, cereți ca acest suflet să fie eliberat, să fie purificat în suferința sa, ca durerea să 

favorizeze dezvoltarea ascendentă a sufletului. 

Al treilea tip de rugăciune, adorarea Spiritului Divin, înseamnă adorarea a tot ceea ce este perfect; 

pentru că prin acest tip de rugăciune vă puteți uni cu perfecțiunea, cu iubirea care cuprinde întregul 

univers. În adorație puteți găsi starea de perfecțiune pe care trebuie să o atingeți cu toții, iar adorația vă 

conduce mai departe spre contemplația spirituală, care, împreună cu adorația, vă aduce la unirea cu Spiritul 

Divin, Sursa Vieții Veșnice ─ Sursa care vă dă putere zi de zi pentru a ajunge în Împărăția Tatălui. 
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Iată cum trebuie să vă rugați: începând cu rugăciunea și terminând cu contemplația spirituală. Acest 

lucru vă va da putere. (358, 10-16)  
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Instrucție 339  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Veniți la Mine cu sufletul pregătit, plin de smerenie și blândețe, pentru a bate la ușile Celui care 

este iubire și iertare veșnică pentru copiii Săi. Și așteptați cu nerăbdare un cuvânt care să vă aline durerea, 

care să vă răspundă la lamentațiile voastre sau care să aprindă lumina în întunericul vostru, ca să vă simțiți 

fericiți. 

2 Vă văd apropiindu-vă pe căi diferite, fiecare îndeplinind un destin diferit. Dar voi toți vă străduiți 

să atingeți același scop și căutați să deveniți una cu Mine pentru a vă simți aproape de perfecțiune. Și 

primiți cu bucurie cuvântul meu, care vă mângâie și vă corectează în același timp. Îl interpretezi în 

adevăratul său sens și începi să Mă iubești cu sinceritate. Nu vă mai temeți de nimic din partea Mea, așa 

cum o făceați în alte vremuri, pentru că astăzi știți că Eu sunt iubire și dreptate perfectă, că nu vă 

pedepsesc și că de voi înșivă trebuie să vă temeți, pentru că sunteți slabi și comiteți greșeli grave pentru 

care mai târziu va trebui să vărsați lacrimi și pe care va trebui să le reparați cu un preț foarte mare. Dar 

această experiență te face să trăiești cu vigilență pentru a evita pașii greșiți care tulbură sufletul și provoacă 

suferință. 

3 Oricine a înțeles acest lucru este pe calea cea bună. Voi nu faceți încă fapte de o perfecțiune 

supremă, dar sunteți pe cale să le faceți, pentru că sunteți discipolii mei. Lumina v-a risipit îndoielile, tăria 

sufletească a învins slăbiciunea, iar încrederea vă face să vă dedicați cu dragoste adevărată împlinirii 

destinului vostru. 

4 Intră acum imperceptibil pe calea spirituală, în viața de simplitate și puritate pe care v-am cerut-o 

și vă simțiți mulțumiți de această nouă viață. Nu vă mai întrebați de ce m-am întors la voi sau dacă 

cuvântul meu vă arată o nouă cale. Astăzi știți că ceea ce v-am spus în Epoca a Doua nu a fost tot ce 

aveam de învățat, că lecția nu era terminată și că am păstrat pentru voi un timp de grație în care trebuia să 

reiau învățăturile Mele pentru a vă arăta calea care duce la viața spirituală, adevăratul dialog cu Mine și 

explicația cuvintelor Mele date în acel timp când am locuit printre voi, care nu au fost încă înțelese de voi. 

5 Reflectați și veți înțelege în cele din urmă că nici în prima, nici în cea de-a doua eră nu ați fost 

capabili să înțelegeți, să simțiți și să credeți o lecție atât de importantă. Dar Tatăl, care este Stăpânul 

timpului și al veșniciei, v-a luat de mână pe calea vieții cu supremă răbdare și înțelepciune, fără grabă, și 

astăzi ați intrat într-o nouă eră. 

6 Acum este timpul Duhului Sfânt, care în curând va atinge punctul culminant ─ timpul marilor 

revelații și al îndreptării, când vălurile multor mistere sunt ridicate pentru a fi totul lumină și claritate! 

7 Eu v-am deschis ochii ca să depășiți ceea ce ați cunoscut și să intrați în vistieria Mea, căci Eu, 

Tatăl, nu sunt un secret pentru copiii Mei. Vreau să fiu cunoscut și iubit de tine într-un mod perfect și 

complet, așa cum te iubesc eu pe tine. Nu am fost încă iubit și adorat așa cum ar trebui să fiu, și nu știți ce 

bucurie i-ați oferi Spiritului Meu printr-un moment de înțelegere și respect pentru Lege. 

8 De la venirea ta pe pământ ai avut manifestările mele la îndemâna intelectului tău, dar când ai făcut 

primii pași pe calea dezvoltării, ai 

înțelegerea este încă foarte mică, așa cum este mic copilul când se naște. A trebuit să Mă limitez să fiu 

văzut și să fiu auzit pentru ca voi să Mă puteți înțelege. 

9 Nu M-am dezvăluit pe deplin în primele momente pentru că rațiunea voastră ar fi fost confuză și 

întreaga voastră ființă s-ar fi simțit zdrobită. De aceea, în decursul unor veacuri lungi, v-am pregătit și v-

am așezat la începutul drumului pentru a-l parcurge pas cu pas, și astfel ați ajuns în perioada actuală, în 

care îl puteți înțelege și iubi mai bine pe Tatăl vostru. 

10 În toate timpurile am trimis mesageri în această lume care au vorbit despre supraviețuirea 

sufletului, despre nemurirea sa și despre viața superioară pe care o atinge atunci când se desăvârșește. 

Încă din primele zile în care omul a locuit pe pământ și avea caracteristicile inocenței, ca și în cele de 

mai mare păcătoșenie, și acum în cele ale materialismului și ale falsei științe, mesagerii mei spirituali au 

dat dovadă de gradul înalt de înălțare în care trăiește sufletul care a știut să se mențină în comuniune 

constantă cu Domnul său. 
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11 Dar mesagerii primelor timpuri nu au fost capabili să explice omenirii marile perioade de timp prin 

care trece sufletul și viața sa în lumea de dincolo. Patriarhii, care au știut să se mențină în virtute, în iubire 

față de Creatorul lor, s-au mulțumit să-și conducă familia, tribul sau poporul pe calea dreptății și a justiției. 

Dar, deși cunoșteau existența Dumnezeului lor spiritual și universal ─ cunoașterea intuitivă a unei vieți 

superioare pentru suflet în lumea de dincolo ─ cu toată lumina și virtutea lor, nu puteau dezvălui calea de 

dezvoltare a sufletului și motivul marilor sale încercări. 

12 Profeții au vorbit cu mare veridicitate, venind aproape întotdeauna pe pământ în vremuri de 

confuzie și aberații. Ei au avertizat națiunile și le-au chemat la pocăință și la convertire, anunțând mari 

vizite ale justiției dacă nu se vor întoarce la bine. Cu alte ocazii, au prezis binecuvântări pentru respectarea 

și ascultarea Legii divine. 

Dar ceea ce au spus acei profeți a fost un îndemn de a practica bunătatea, dreptatea și respectul 

reciproc. Ele nu au dezvăluit viața sufletului, destinul și dezvoltarea sa. Nici măcar Moise, pe care l-am 

ales ca reprezentant al Meu și prin a cărui mijlocire am dat Legea pentru toate timpurile, nu v-a vorbit 

despre viața spirituală. 

13 Legea Tatălui conține înțelepciune și dreptate. Ea îi învață pe oameni să trăiască în pace, să se 

iubească și să se respecte unii pe alții și să se dovedească demni ca ființe umane în ochii mei. Dar Moise 

nu a arătat omenirii ce există dincolo de pragul morții trupești, nici care este restituirea sufletelor 

neascultătoare, nici răsplata pentru cei înțelepți și sârguincioși în munca lor de-o viață. 

14 Mai târziu, David a domnit, plin de daruri și inspirații spirituale, iar în momentele sale de exaltare, 

în extazul său, a auzit imnuri și cântece spirituale, din care a creat Psalmii. Împreună cu ei avea să invite 

poporul lui Israel să se roage și să aducă Domnului lor cea mai bună ofrandă din inima lor. Dar David, cu 

toată dragostea și inspirația sa, nu a putut să le dezvăluie oamenilor existența minunată a sufletelor, 

dezvoltarea și scopul lor. 

15 Iar Solomon, care i-a succedat în domnie și care, de asemenea, a dat dovadă de marile daruri de 

înțelepciune și putere care i-au fost acordate, pentru care a fost iubit și admirat, și ale cărui sfaturi, judecăți 

și ziceri sunt amintite și astăzi ─ dacă poporul său s-ar fi întors la el și l-ar fi întrebat: "Doamne, cum este 

viața spirituală? Ce există dincolo de moarte? Ce este sufletul?" ─ Solomon, în toată înțelepciunea sa, nu 

ar fi putut răspunde. 

16 Dar, cu adevărat vă spun, Moise cu zelul său pentru credință și ascultare, profeții cu avertismentele 

lor, patriarhii cu exemplul lor, sfetnicii, savanții și judecătorii cu sfaturile lor sănătoase și cu bunele lor 

judecăți, v-au lăsat exemplul lor pentru ca voi să ─ urmându-l ─ faceți ca primii voștri pași de pe acest 

pământ pe calea spre Tărâmul Făgăduinței de Dincolo să fie siguri. Ar trebui să începeți să practicați 

binele în această lume, ar trebui să fiți drepți între voi pentru a găsi dreptatea pe pământ. Aici ai găsit rodul 

sau recolta muncii tale de pe câmp. Această casă era pentru omul acelor vremuri o reflecție, o imagine a 

vieții veșnice a spiritului. 

17 Mai târziu, Mesia, devenind om, a venit să inaugureze un nou timp și să dea omenirii o nouă lecție 

în care avea să-i facă mari revelații, spunând: "Voi sunteți copiii luminii și eu vă transform în discipolii 

mei. Adevărat vă spun: Tot ce Mă vedeți pe Mine făcând, puteți face și voi în numele Tatălui." 

Și, într-adevăr, Mesia, în care s-a manifestat Spiritul meu, a adus cheia pentru a deschide porțile celei 

de-a doua ere și puterea de a rupe pecețile care au închis Cartea Vieții, a Înțelepciunii, a Dreptății și a 

Eternității. 

18 Înainte de sosirea sa, am permis ca lumea umană să fie vizitată de lumea spirituală. În urma 

Maestrului se aflau spirite de lumină și de mare înălțime, dar și cele de mică înălțime. Atât unul, cât și 

celălalt erau prezenți în acel moment. Cei dintâi s-au arătat ca niște servitori umili și plini de devotament. 

Printre ei se afla cel care i-a anunțat Mariei înaltul ei destin de a primi "Cuvântul" Tatălui în pântecele ei 

cel mai curat. Un altul i-a vizitat pe păstorii din Betleem pentru a le da vestea nașterii Țării Sfinte, iar un 

alt mesager a avertizat Sfânta Familie de pericolul care îi amenința și i-a călăuzit și protejat în fuga lor spre 

Egipt. 

19 Multe manifestări au fost văzute în acest timp cu bucurie și cu credința multora. Dar alții, ostili și 

necredincioși vieții spirituale, se îndoiau și negau acest adevăr. Dar Oaspeții mei spirituali, care se 

înghesuiseră, au fost atrași de lumina pe care o emana Maestrul. 
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20 Ființe de lumină aflate în slujba operei divine și alte ființe rebele și ignorante s-au făcut simțite 

peste tot, iar în rândul acestei umanități au apărut posedații pe care știința nu a putut să-i elibereze și care 

au fost alungați de oameni. Nici învățătorii legii, nici oamenii de știință nu au reușit să le redea sănătatea 

acelor oameni bolnavi. 

21 Totuși, toate acestea au fost menite de Mine să vă învăț și să vă dau dovezi de iubire. Ți-am 

acordat vindecarea creaturilor sale prin Isus, spre uimirea multora. 

Necredincioșii, care îl auziseră pe Isus vorbind despre puterea Sa și care știau de minunile Sale, au 

cerut cele mai dificile dovezi pentru a-l face să se îndoiască pentru o clipă și pentru a dovedi că nu era 

infailibil. Dar această eliberare a celor posedați, faptul că îi readuceam la starea de ființe umane normale, 

doar atingându-i sau privindu-i sau adresându-le un cuvânt de comandă, astfel încât acele spirite să le 

părăsească mințile și amândoi să fie eliberați de povara lor grea, îi zăpăcea pe aceia. 

În fața acestei puteri, fariseii, savanții, cărturarii și vameșii au avut reacții diferite. Unii recunoșteau 

autoritatea lui Iisus, alții îi atribuiau puterea unor influențe necunoscute, iar alții nu puteau spune nimic 

despre aceasta. Dar bolnavii care fuseseră vindecați îi binecuvântau numele. 

Unii fuseseră posedați de un singur duh, alții de șapte, ca Maria din Magdala, iar alții de un număr atât 

de mare încât ei înșiși spuneau că sunt o legiune. 

22 De-a lungul întregii vieți a Maestrului, manifestările spirituale s-au succedat. Unele au fost 

mărturisite de cei doisprezece ucenici, altele de oameni ─ în aer liber și în case. A fost o perioadă de 

miracole, de "minuni". 

Bărbați și femei au primit semne și chemări din lumea de dincolo. Anticii și copiii au fost, de 

asemenea, martori ai acestor apariții, iar în zilele care au precedat moartea Mântuitorului pe cruce, Lumina 

Celestă a pătruns în inimile oamenilor; ființele din Valea Spirituală au numit inimile oamenilor; și în ziua 

în care Maestrul și-a dat ultima suflare ca om, iar lumina Sa a pătruns în toate peșterile și în toate colțurile, 

în casele materiale și spirituale, în dorința ființelor care îl așteptau de mult timp ─ ființe materializate, 

confuze și bolnave, care se abătuseră de la cale, legați cu lanțurile remușcărilor, trăgând poveri ale 

nelegiuirii, și alte suflete care se credeau moarte și legate de trupurile lor ─ toți s-au trezit din somnul lor 

adânc și s-au ridicat la viață. 

Dar, înainte de a părăsi acest pământ, au dat mărturie despre învierea și existența lor celor care le-au 

fost apropiați. Prin toate acestea, lumea a trăit aceste manifestări în acea noapte de doliu și durere. 

Inimile oamenilor tremurau și copiii plângeau în fața celor care muriseră de mult timp și care în această 

zi se întorceau doar pentru o clipă pentru a da mărturie despre acel Maestru care coborâse pe pământ 

pentru a-și împrăștia sămânța de iubire și care, în același timp, cultiva câmpurile spirituale locuite de un 

număr infinit de suflete care erau și ele copiii lui și pe care le vindeca și le elibera de ignoranță. 

23 Cunoașterea acestor fapte a fost transmisă de la o generație la alta, iar apostolii erau pe căile lumii, 

deschizând ochii omenirii adormite, arătând calea care duce la o viață mai înaltă, deschizând o breșă către 

Cel de Dincolo și explicând învățătura Maestrului lor. De asemenea, îi eliberau pe cei posedați, îi vindecau 

pe cei bolnavi nu numai de trup, ci și de suflet. Au încurajat și au privit cu compasiune atât pe cei care 

locuiesc în această lume, cât și pe cei care trăiesc într-o lume îndepărtată. Au simțit durerea unuia și a 

celuilalt, pentru că nu există durere străină sau îndepărtată pentru cel care iubește. Cel care se pregătește 

este capabil să perceapă plângerea, cererea sau nevoia, oriunde s-ar afla. Iar acești discipoli i-au instruit și 

pe alții pentru ca aceștia să-i urmeze în îndeplinirea misiunii lor pe pământ. 

24 Am permis aceste manifestări pentru ca lumea să reflecteze și să realizeze că sufletul nu moare, că 

viața lui este veșnică și că, pe fiecare pământ pe care locuiește, are o cale marcată, că i s-au trasat îndatoriri 

și că are o sarcină de îndeplinit. 

25 M-am întors chiar și după răstignire pentru a da mărturie despre adevărul Meu și pentru a învinge 

necredința omenirii. Și chiar și printre discipolii mei a trebuit să mă arăt pe mine însumi pentru a dovedi că 

eu sunt Viața și că viața mea este în toate lucrurile create. I-am făcut pe acei adepți ai Mei să Mă vadă și 

degetele lor să Mă atingă pentru a-i elibera de chinul lor. Pentru că după ce Mi-am împlinit Lucrarea de pe 

Calvar, ei au fost tulburați și a fost necesar ca Prezența Mea să-i consoleze și să-i încurajeze. Dar nu 

aceasta a fost întreaga semnificație a acestui eveniment, ci o anticipare a venirii Mele din nou, o lecție de o 

semnificație profundă pe care v-am dat-o atunci când am apărut în spirit, spre uimirea și bucuria acelor 
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ucenici iubiți. Apoi și-au dat seama că va veni o vreme când voi veni așa ─ într-un mod spiritual ─ să vă 

explic totul și să vă aduc un nou mesaj. 

26 Iată ce v-am spus atunci: "Ceea ce v-am spus nu este tot ce am de învățat. Pentru ca voi să știți 

totul, trebuie mai întâi să plec și să vă trimit Spiritul Adevărului, pentru ca El să vă explice tot ce am spus 

și am făcut. Îți promit Mângâietorul în vremurile de încercare." Dar acest Mângâietor, acest Explicator, 

sunt Eu însumi care mă întorc pentru a vă lumina și a vă ajuta să înțelegeți învățăturile din trecut și pe 

aceasta nouă pe care v-o aduc acum. 

27 Eu sunt cel care a inaugurat cea de-a treia eră, astfel încât, prin efectuarea unui studiu aprofundat, 

să puteți cunoaște motivul tuturor manifestărilor mele și să aveți cunoștință de revelațiile mele. 

28 în Era a doua ─ în anii în care am trăit în această lume ─ am fost înconjurat de evenimente, 

întâmplări și creaturi supranaturale, iar toate acestea vorbeau despre importanța acelei perioade, despre 

realizarea promisiunilor Mele făcute omenirii mult iubite încă de la începutul timpului. Și astăzi, când vă 

aduc o nouă lecție și vă fac să cunoașteți viața spirituală, vă dau capacități și daruri pentru ca voi să 

deveniți doctori de suflete și să fiți astfel semănători neobosiți, învățători ai adevăratei înțelepciuni. Și 

pentru această misiune am ales în primul rând "poporul lui Israel", pentru ca el să fie cel care să instruiască 

celelalte popoare. 

29 Umanitatea de astăzi, oricât de numeroasă ar fi în ochii voștri, este foarte mică în comparație cu 

lumea de ființe spirituale care o înconjoară. Cu câtă putere invadează aceste legiuni căile oamenilor; totuși, 

ei nu percep, nu simt și nu aud lumea care îi înconjoară. 

30 Vă pregătesc pe voi, ucenicii mei, pentru ca în fiecare suflet să fiți 

lumină pentru ca voi să fiți prieteni adevărați, frați și surori, sfătuitori și doctori unii pentru alții, iar intuiția 

voastră vă va spune cine este în jurul vostru și care sunt nevoile, misiunea sau reparația lor. Voi, însă, 

ocupați cu această mare lucrare, ar trebui să respectați și să iubiți destinul pe care l-am atribuit fiecărei 

ființe și să nu intrați în științe care să vă coboare de la locul înalt unde v-a așezat Mila Mea. 

31 Nu mai sunteți ignoranți. Astăzi mergeți cu fermitate, pentru că v-ați început munca cu mult timp 

în urmă. Din zilele patriarhilor și ale profeților, și apoi din zilele lui Moise, în care ați fost călăuziți și 

sfătuiți cu înțelepciune, toate acțiunile, rugăciunile și cuvintele voastre au fost scrise și au repercusiuni în 

suflet. Ele au fost începutul care v-a făcut demni de a primi primele mele mari revelații și de a fi martori la 

sosirile mele. 

32 Proclamarea Mea în acest timp nu va fi fără rodnicie, iar pentru cei care M-au ascultat și au folosit 

învățăturile Mele, va fi o comoară de roade de bun gust. Când voi înceta să Mă fac cunoscut prin 

intermediul omului, voi lăsa în urmă martorii Mei, discipolii Mei, care vor continua să lucreze, iar după 

aceea, din sânul acestui popor, voi face să apară noi generații de semănători care vor face ca această 

sămânță să se înmulțească. 

33 Vă invit să vă întoarceți la zilele fericite ale patriarhilor. Imaginați-vă pentru o clipă că duceți o 

viață virtuoasă și simplă ca aceea în care domneau pacea, bunăstarea și bucuria de a trăi. Închipuiți-vă 

vremurile fericite când omul știa să se mențină sănătos și puternic în trup și în suflet prin credința și 

virtuțile sale, și știa să Mă reprezinte în dreptate, în vigoare și în forță ─ acele vremuri când și femeia era 

plină de virtuți, de tandrețe, de tărie morală, de frumusețe în suflet și în trup, era pântece și leagăn, izvor 

de bunătate și exemplu de evlavie pentru copiii, soțul și tatăl ei. 

34 Amintiți-vă de acele vremuri în care acoperișul unora se întindea pentru a-i proteja pe alții, când 

existau ospitalitate și milă, iubire și considerație. Odată ce veți trăi din nou astfel de zile și veți îmbrățișa 

dorința de a vă iubi și de a vă servi aproapele, de a promova pacea poporului vostru, pacea inimii voastre 

și a casei voastre, voi invita și alte popoare să împărtășească această bucurie. Aici, în compania ta, ei vor 

găsi fraternitate și prietenie, în inima ta sinceritate. Sub acoperișul tău vor găsi onoare și moralitate, pe 

masa ta daruri de binecuvântare, iar în cuvintele tale lumină și adevăr. Iar după ce acele popoare care 

doresc pacea vă vor fi vizitat și vor fi împărtășit idealul vostru spiritual, se vor întoarce în țările lor în 

călătoriile lor lungi sau scurte, lăsând o urmă, un exemplu de spiritualitate și de adevăr. Va apărea în ei 

dorința de a fi ca tine, pentru că vor fi descoperit în tine secretul păcii, al sănătății, al bucuriei de a trăi, pe 

care tu l-ai găsit în împlinirea legilor mele și în spiritualizare, care este simplitatea, înălțarea și sinceritatea 

în toate acțiunile. 
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35 Vedeți această umanitate, care se zvârcolește în incertitudinea și durerea ei? Simțiți acea mantie de 

întuneric, de presimțire, care vă învăluie planeta? Maestrul vă spune: "Acea lume care nu cunoaște 

întoarcerea mea și care nu trăiește inspirată de Cuvântul meu ─ cât de departe se simte de viața spirituală! 

Dar chiar și pentru iluminarea locuitorilor săi, o singură dovadă, o singură chemare va fi suficientă pentru 

ca ei să se pocăiască și să recunoască faptul că singura sarcină pe care o au sufletele lor pe pământ este să 

se perfecționeze prin încercările pe care le trimit. 

36 Mulți vor înțelege acest mare adevăr înainte de a-și părăsi trupurile pe pământ și de a trece pragul 

acelei "văi" care îi așteaptă pe toți. Omenirea este la un singur pas de această realizare. Vălurile se vor 

rupe și ochii tuturor se vor deschide pentru a se confrunta cu cunoașterea ascunsă, iar această lume pe care 

o considerați atât de mare ─ cu continentele sale vaste, cu mările sale atât de vaste ca și cu deșerturile sale, 

cu drumurile sale atât de lungi, cu oamenii săi atât de inaccesibili pentru voi, cu rasele lor atât de de 

neînțeles ─ va fi cucerită de o învățătură, de un cuvânt, de o revelație. Dar aceasta nu va lăsa urme de 

sânge, de moarte sau de durere. 

37 Omul va fi luminat de un cuvânt care va mistui focurile. Dar acest foc va fi al iubirii, iar urmele pe 

care le va lăsa în calea sa vor fi de viață, sănătate, mângâiere și pace. Această Doctrină este Legea Mea, 

Cuvântul Meu și Lucrarea Mea Eternă, pe care o ofer încă o dată copiilor Mei, și va izbucni cu putere din 

inimile tuturor, pentru că este scrisă în fiecare suflet, iar pecetea ei este de neșters. 

38 Care va fi începutul acestei lucrări și cum va ajunge această cunoaștere la oameni? Am pregătit 

totul într-un mod perfect: Preiau o mare parte din ea ca sarcină a Mea. Dar vă permit să participați la 

această lucrare, precum și gazdelor mele spirituale, precum și mesagerilor mei, cărora le-am încredințat un 

număr infinit de misiuni, pentru ca voi să porniți ca legiuni de lumină pentru a aduce această revelație și 

explicație a manifestărilor spirituale devenite realitate în timpurile trecute și în epoca actuală, în care foarte 

puțini au intuit amploarea lor. Dar această lumină va ajunge la toți, fără deosebire de clasă socială sau de 

rasă. Să nu vă rețineți de frica judecății sau a pedepsei necredincioșilor. 

39 Vă voi instrui când să vă apucați de treabă, pentru că va fi o perioadă de semne atât de mari și de 

clare, încât veți auzi chemarea lumii spiritelor și chemarea acestei lumi, care va indica prin evenimentele 

sale că a sosit ora luptei voastre. Îți voi vorbi de la spirit la spirit și te voi ghida pe drum. 

Dar vreau ca, înainte de a veni la oameni ca învățători, să veniți ca doctori, iar apoi, după ce le-ați 

alinat durerea, ei pot bea din izvorul de apă pură al Cuvântului Meu. Căutați mai întâi rana, ulcerul sau 

boala și vindecați-le suferința, iar apoi întoarceți-vă la sufletele lor. 

40 Mergeți la semenii voștri așa cum a făcut Isus în Epoca a doua și aduceți balsamul vindecător 

înaintea cuvintelor mele. Dar care este balsamul, o, discipoli? Este oare apa izvoarelor cea binecuvântată 

și transformată în medicament pentru bolnavi? Nu, oameni buni. Acel balsam despre care vă vorbesc este 

în inima voastră. Am pus-o acolo ca pe o esență prețioasă, și numai iubirea o poate deschide pentru ca ea 

să curgă fără oprire. 

Dacă vreți să îl turnați pe vreun bolnav, nu mâinile voastre vor fi cele care vor vindeca, ci Duhul Sfânt 

care se revarsă cu iubire, milă și mângâiere. Acolo unde îți pui gândurile, se va întâmpla miracolul. 

41 Puteți influența ființele și elementele naturii în multe feluri pentru a aduce confort tuturor. Dar vă 

mai spun și următorul lucru: Nu vă temeți de boală și fiți răbdători și milostivi cu toți. 

În ceea ce privește pe cei posedați și pe cei confuzi în mințile lor umane, puteți la fel de bine să 

vindecați, pentru că posedați această facultate și ar trebui să o puneți în slujba acelor ființe care sunt în 

disperare și uitare. Eliberează-i și dezvăluie această putere celor necredincioși. Este una dintre marile 

misiuni ale acestui popor să aducă lumina acolo unde este întuneric, să rupă orice sclavie și orice 

nedreptate și să facă această lume să-L cunoască pe Domnul său și să se privească pe sine, ființa sa 

interioară, în deplină cunoaștere a adevărului. 

42 Ajută-i cu iubire pe cei care, în iluzia că aparțin încă acestei lumi, trăiesc tulburați și confuzi în 

sufletele lor, să găsească calea de ieșire din marea lor eroare. Nu folosiți violența, ci umpleți-vă inima de 

tandrețe și compasiune pentru a trata corect toate ființele. 

43 Nu ați adus voi lumină și mângâiere acestor ființe confuze? Da, îți spune Maestrul. De când ți-am 

dat această cunoaștere, ai luminat calea acestor creaturi. Dar cât de mare trebuie să fie credința și 

rugăciunea ta pentru a converti aceste suflete. 
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44 Bătălia în care forțele întunecate vor fi doborâte a izbucnit deja dintr-o lume în alta. Marea bătălie 

are loc în univers și este necesar ca omul să fie convins de ea pentru a se putea ridica înarmat. 

Atâta timp cât lumea se pregătește și se apropie de testul final care trebuie să o aducă la lumină, trebuie 

să vă rugați, să vegheați și să aduceți balsamul vindecător tuturor celor care au nevoie. Mergi la ei în 

rugăciunea ta și oferă-le protecție sub mantia ta spirituală. Pentru că, pe măsură ce îți vei revărsa ființa în 

iubire, voi cuprinde întregul univers cu Spiritul Meu. 

45 Rugați-vă, oameni buni, să nu vă descurajați nicio clipă la apropierea plecării mele. Întăriți-vă în 

cuvântul meu și cereți pacea națiunilor. 

46 În viitor, nu vă propuneți să știți cine ați fost înainte și cine veți fi mâine. Gândește-te doar că ai 

fost acolo, că ești acolo acum și că vei fi acolo din nou, și că vei ajunge la Mine pe calea pe care ți-am 

trasat-o ─ că tu ești Spiritul lui Israel, poporul ales pentru a deține sarcini înalte în cadrul Lucrării Mele. 

Faceți un efort pentru a putea obține pacea pe pământ și fericirea în lumea de dincolo. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 340  
1 Cu iubire și milă vă reamintesc cuvintele pe care vi le-am dat în Era a doua, când v-am învățat să 

vă iubiți unii pe alții și să lăsați urme clare ale iubirii mele pe calea voastră. 

2 V-am învățat să îl iubiți pe Dumnezeul vostru mai mult decât orice altceva creat. Dar în această a 

treia eră, mă întorc din nou la sufletul tău pentru a-i dărui iubirea, lumina și mila mea. 

3 Nu vă îndepărtați de la sânul Meu, căci nu știți ce vă va aduce viitorul și nu vreau să fiți slabi în 

acel timp. Voi sunteți oamenii aleși care vor începe să arate lumii calea sigură și să îi dea, silabă cu silabă, 

instrucțiunile pe care vi le-am încredințat. Dar Lucrarea Mea nu este o altă religie ─ au fost oameni care au 

creat religii în funcție de inteligența lor. Lucrarea Mea este o Doctrină, este o Lege pe care v-am adus-o de 

la începutul timpului. 

4 În zilele noastre, omenirea golește paharul suferinței și spune: "Este pedeapsa lui Dumnezeu". Dar 

Tatăl vă spune: "Eu sunt iubire și nu vă pedepsesc. Sunteți voi înșivă cei care 

au adus purificarea." 

În acest timp, eu vă dau instrucțiuni, iar voi le primiți prin Cuvânt, prin intuiție, prin darul vederii și al 

revelației. Îți întăresc sufletul ca să nu fie surprins de ispitele care vor mereu să te abată de la calea luminii. 

5 Îi aud pe cei care îmi spun în adâncul inimii lor: "Fă-ne demni de a face parte din apostolatul Tău". 

Dar vă spun că, după 1950, voi forma noi discipoli și slujitori ai mei, care vor primi mesajele mele prin 

intuiție și inspirație, astfel încât să poată vorbi omenirii. 

6 Vă întrebați care este semnificația celor "șapte trepte ale scării cerului", iar Maestrul vostru vă 

spune cu certitudine: numărul șapte înseamnă spiritualitate, este spiritualitatea pe care vreau să o văd în 

poporul Meu ales, Israel. 

Trebuie să veniți la Mine cu toate virtuțile și abilitățile voastre dezvoltate. La al șaptelea pas sau etapă 

a evoluției voastre veți ajunge la Mine și veți vedea Raiul deschizându-și porțile pentru a vă primi. 

Nu vă părăsesc nici o clipă, iar dacă durerea este în inima voastră, nu este pentru că v-am părăsit, căci 

iubirea mea este infinită. Motivul este că Tatăl a permis ca durerea să ajungă până la tine pentru ca tu să te 

trezești și să fii treaz. 

7 Voi, oameni iubiți, sunteți cu mine prin intermediul umanității. Voi faceți parte din triburile lui 

Israel, cei 144.000 de oameni însemnați din poporul Meu ales. Dar unii dintre voi sunt în spirit, iar alții în 

materie. 

8 Trebuie să duceți acest mesaj de pace și mângâiere în toate locurile de pe pământ, pentru că nevoia 

umanității este mare. Ți-am umplut pachetul de călătorie cu darurile mele de iubire și ți-am pus o sabie în 

mâini pentru ca tu să poți îndepărta întunericul care vrea să te oprească în drumul tău. 

9 În această a treia eră, am pus masa pentru voi și am oferit sufletului vostru hrană spirituală. Căci 

Duhul Sfânt este cel care vă luminează pentru ca voi să ajungeți la spiritualitate. 

10 Ilie a fost precursorul acestui al treilea timp. El v-a unit în obstacolul iubirii mele și vă ajută să 

continuați pe această cale pentru ca să învățați să vă iertați și să vă iubiți unii pe alții. Oricine îmi urmează 

învățăturile va ajunge la lumină și la pacea minții, iar bucuria se va revărsa în ființa sa. 

11 În dragostea mea, v-am acordat libertatea voinței, astfel încât să puteți veni la mine prin propria 

voință. Dar, pentru că nu ați fost capabili să vă înălțați, am venit la voi pentru a vă învăța calea cu 

tandrețea iubirii mele divine. 

12 Adevăratul duhovnic nu va fi cunoscut prin cuvintele sale, ci prin exemplele sale bune. Pentru a vă 

ajuta în ascensiunea voastră, raza mea strălucitoare vine în lumea voastră pentru a vă ilumina și înălța 

sufletele. 

13 Oamenii au nevoie de iubirea mea, de cuvântul meu, care trebuie să ajungă până în adâncul inimii 

lor. Maestrul luptă neobosit pentru ca sufletele voastre să devină mai luminate în fiecare zi, astfel încât, 

eliberate de ignoranță, să se poată ridica în regiuni mai înalte. 

14 Porțile împărăției mele sunt deschise și "Cuvântul" Tatălui vine la voi cu o iubire infinită pentru a 

vă arăta încă o dată calea. 

15 Am venit încă o dată la umanitate, dar ei nu M-au simțit, pentru că am apărut spiritual, iar 

materialismul lor este mare. Din moment ce sufletul tău a izvorât din Spiritul Meu Divin ─ de ce atunci 
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oamenii nu M-au simțit?..: Pentru că și-au legat sufletul de materialism, de pasiunile inferioare. Dar iată-l 

pe Mielul lui Dumnezeu care vine la voi ca o lumină pentru a vă lumina și a vă aduce adevărul. 

16 Cuvântul meu este hrana sufletului vostru, este apa cristalină în care se va purifica pentru a primi 

de la Dumnezeul său ceea ce i se cuvine. Nu vă străduiți pentru comorile pământului, ci pentru comorile 

veșnice, ca să cunoașteți gloria care vă înconjoară. 

17 În momentele dificile, când vă simțiți triști și deprimați, ridicați-vă în rugăciune pentru a primi 

milă de la Tatăl vostru. 

18 Poporul meu, vă simțiți abătuți pentru că nu aveți încredere și nu aveți încredere. Dar vă spun cu 

adevărat, dacă nu aveți credință, vă veți pierde inima și sufletul vostru se va simți slab, trist și deprimat. 

Vreau să vă puneți credința și încrederea în Tatăl vostru, ca să puteți obține tot ce aveți nevoie. Iubește ca 

să fii fericit, fii bun și neexigent, suferă cu răbdare și iartă insultele aproapelui tău. 

19 Te-am chemat pentru ca tu să primești din nou învățăturile Mele și pentru ca tu să Mă lași să 

locuiesc în inima ta și să faci voia Mea ─ pentru ca prin mijlocirea ta să Mă pot revela prin fapte bune. 

20 În Epoca a doua, Eu, Hristos, M-am revelat prin buzele lui Iisus din Nazaret, iar când oamenii M-

au numit viață ca om, acest mesaj de lumină a continuat să lumineze lumea voastră, și așa va fi în toate 

timpurile. 

21 Înțelege fiecare dintre cuvintele mele, atunci vei putea ajunge la lumina adevărului, iar sufletul tău 

va deveni din ce în ce mai mare și va urca pe scara perfectă a luminii mele spirituale. 

22 Lumina mea a fost întotdeauna cu oamenii și s-a revelat prin mesagerii mei. Apostolii celei de-a 

doua ere ─ iluminați de lumina Duhului Sfânt ─ au semănat sămânța spirituală a învățăturii mele. 

În Era a Treia vă învăț cu iubire infinită, folosind și intelectul uman, astfel încât, odată ce vă simțiți 

plini de această lumină și milă, să puteți aduce aceste raze de lumină și milă umanității. 

Cum vă instruiesc Eu, așa instruiți și voi ─ așa cum primiți de la Mine, așa aduceți Cuvântul Meu 

semenilor voștri cu o iubire infinită. Să nu arătați fărădelegile aproapelui vostru, căci Eu n-am venit să vă 

dau în vileag fărădelegile voastre. Mergeți pe calea mea și semănați trandafiri chiar dacă trebuie să culegeți 

spini. Dacă spinii îți rănesc inima, Eu îți voi vindeca rănile. Îți voi da balsam de vindecare, mângâiere și 

putere sufletească. 

23 Poporul Meu: În lume este necaz, dar vă spun cu adevărat că nu va fi pentru totdeauna. Pentru că 

am venit să înlătur întunericul lumii și să las lumina sa spirituală, astfel încât acest mare necaz să fie 

îndepărtat pentru totdeauna, pentru ca omenirea să se simtă fericită, așa cum este voința Mea. Cu toate 

acestea, nu dați vina pe Tatăl pentru suferințele voastre, nici pentru războaiele voastre, pentru că aceasta 

nu a fost voința Mea. 

24 V-am oferit pace, unitate, fraternitate și bunăvoință și v-am învățat cum să vă iubiți unii pe alții. 

Nu vreau războinici în lumea voastră și nici nu vreau ca durerea să pună stăpânire pe voi. Oamenii au fost 

cei care au vrut acest lucru, pentru că nu au știut să se iubească și să se ierte unii pe alții. Eu, Tatăl, v-am 

iertat, căci, fiindcă păcatul vostru a fost mare, și necazul vostru a fost foarte mare. De dragul durerii tale 

te-am iertat, pentru că oricine suferă și plânge merită compasiunea și mila Tatălui tău ceresc, iar în acest 

timp îți usuc lacrimile. 

25 Iubiți și iertați ca să ajungeți în împărăția mea și să purtați o haină de lumină pe suflet. Maestrul 

vostru vă arată calea pentru ca voi înșivă să vă puteți salva. Dar, așa cum Eu vă întind mâna, voi ar trebui 

să o întindeți către semenii voștri, să-i ghidați cu blândețe pe cale și să le arătați dragostea și bunăvoința 

voastră. 

26 Care a fost cauza durerii voastre, poporul meu? Defectele dumneavoastră. S-au transformat în spini 

care v-au rănit inimile. Dar dragostea mea îți vindecă rănile. 

27 Eu vă spun: Nu dați motive că meritați durere. Vino în calea mea cu haina albă a virtuților, ca să 

intri în împărăția cerurilor. 

28 Veți face parte din oștirile spirituale ale ființelor luminoase, pentru că v-am dat lumina Duhului 

Sfânt, pentru ca voi să străluciți ca stelele de pe firmament. 

29 Vă spun din nou: Eu sunt Adevărul, Calea, Lumina și Viața. Veniți la mine, căci vă invit să vă 

folosiți de aceste însușiri înalte ale Spiritului meu divin. 

30 În acest moment, îi arăt spiritului vostru orizonturi largi, pentru ca voi să vă eliberați de 

materializare și să reflectați la tot binele pe care îl puteți face pentru umanitate. 
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31 Cu bunăvoință și supunere, veți executa ordinele mele și vă veți controla corpul, astfel încât să 

faceți voia mea în interacțiunea dintre suflet și corp. 

32 Aveți dragostea mea și beneficiile mele spirituale. Voi, care aveți pacea mea, trebuie să vă rugați 

pentru națiunile care sunt în haos. 

33 Mă fac simțită în inimile dure ale oamenilor ─ cei care intenționează să stârnească războaie ─ 

pentru ca ei să înțeleagă că voința Mea este mai puternică decât intențiile lor războinice. Dacă inima acelor 

oameni rămâne tare și nu se lasă schimbată de voința Mea, dreptatea Mea se va face simțită pe tot globul. 

34 Rugați-vă pentru umanitate, oameni iubiți, luptați și lucrați pentru ca prin mijlocirea voastră să 

primească mila mea. Căci aceasta este misiunea ta și reparația pe care sufletul tău o are în acest timp, 

pentru ca tu să dobândești merite. 

35 Nu dormi, Israel, mergi înainte cu lumina Duhului Sfânt în îndeplinirea misiunii tale dificile. În 

acest timp, tineretul iese la înaintare și, asemenea lui Cain, frații se jefuiesc reciproc de viață. 

36 Ridică-te și adu lumii lumina mea și balsamul pentru marile ei suferințe. Luptă cu sabia de lumină 

și salvează lumea de păcat. Prin rugăciunea ta, îndepărtează influențele rele care îi amăgesc pe oameni. 

Vreau ca lumea să vă recunoască drept mesageri ai Divinității mele și ca, în acest timp în care vă judec pe 

toți, să fiți slujitorii mei în care am pus lumina și puterea de a zdrobi mașinațiunile întunecate ale lumii. 

37 Protejați-vă copiii de idolatrie în această perioadă. În diferitele comunități religioase, mulți Mă 

întreabă: "Doamne, Tu ai spus că Te vei întoarce. De ce nu Te arăți Tu însuți nouă?" Oamenii sunt cei care 

nu M-au înțeles, pentru că în prezent Îmi împlinesc Cuvântul și Îmi fac Voința printre aleșii Mei, pentru ca 

ei să fie mesagerii care trezesc omenirea și dau mărturie despre Prezența Mea în acest timp. 

38 Israel: În această a treia eră, vă așteaptă o mare mulțime de oameni. Ar trebui să fiți ca un curcubeu 

de pace și lumină în timp ce le aduceți Vestea Bună. 

39 Este necesar să vorbești cu cei care ascund cuvântul meu și care denaturează învățăturile mele. 

Vorbește-le cu toată claritatea, eu te voi asista pentru ca tu să-ți poți apăra punctul de vedere în fața lor. 

Căci oamenii sunt cei care fac ca mâine să se găsească greșeli în lucrarea mea și ca Legea mea să fie 

falsificată, pentru că ei au adăugat la lucrarea mea ceva ce nu-i aparține. 

40 Omenirea va accepta învățătura mea din convingere, dar adevărații mei servitori nu se vor 

comporta ca niște stăpâni în fața oamenilor. Mâine va trebui să porniți cu curaj pentru a vă îndeplini 

misiunea în locuri apropiate și îndepărtate, pentru ca lumea să intre în ea însăși și să îndeplinească voința 

mea. Dar câte încercări te așteaptă, Israel! Câți dintre copiii mei se vor ridica ca niște lupi flămânzi, pentru 

că vor să vă distrugă! Iar dacă nu veți fi pregătiți, veți simți o mare durere, deși nu aceasta este voința mea. 

Fiți pregătiți și urmați fiecare dintre instrucțiunile mele, astfel încât fericirea să domnească printre voi și în 

omenire. 

41 Lasă-ți viața să treacă pe lângă tine și spune-Mi să-ți iert fărădelegile așa cum îi ierți pe semenii 

tăi. Dar vă spun cu adevărat, doar buzele repetă acele fraze memorate, dar nu inima voastră îmi oferă un 

rod real și adevărat al faptelor voastre. 

42 Uneori, când te apasă vreo încercare și o atribui în mod greșit unei pedepse divine, îmi spui: 

"Doamne, dacă tot l-am iertat pe fratele meu ─ de ce nu mă ierți și pe mine?". În loc să spunem: "Tată, 

iartă-mă când poate nu l-am iertat pe fratele meu cu adevărul și sinceritatea cu care ne-ai învățat Tu". 

43 Dacă ai învăța să meditezi zilnic pentru o perioadă scurtă de timp și dacă meditația ta ar viza viața 

spirituală, ai descoperi explicații infinite și ai primi revelații pe care nu le-ai putea obține în niciun alt mod. 

44 Sufletul tău posedă deja suficientă lumină pentru a Mă întreba și pentru a primi răspunsul Meu. 

Sufletul omului a atins deja o mare înălțime de dezvoltare. Observă-ți semenii din medii umile care, în 

ciuda lipsei lor de cunoștințe, te surprind cu observațiile lor profunde și cu modul clar în care își explică 

ceea ce pentru mulți alții este ceva inexplicabil. Ei primesc acest lucru din cărți sau din școli? Nu. Dar, din 

intuiție sau din necesitate, au descoperit darul meditației, care face parte din rugăciunea spirituală. În 

izolarea lor, feriți de influențe și prejudecăți, au descoperit calea de a intra în comuniune cu eternul, cu 

spiritualul, cu adevăratul; și unii mai mult, alții mai puțin, toți cei care au meditat asupra adevăratei esențe 

a vieții au primit lumină spirituală în mintea lor. 

45 Omul va descoperi adevărul prin intermediul spiritului său, toți vor simți prezența Mea, căci v-am 

spus deja la vremea respectivă că orice ochi Mă va privi când va veni timpul. 
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46 Acum, acest timp în care trăiți este exact cel anunțat de Cuvântul Meu și de profeții Mei din 

vremurile trecute, în care toți oamenii Mă vor vedea prin intermediul senzațiilor și facultăților spiritului 

lor. 

47 Nu va fi necesar ca ei să Mă privească într-un mod limitat într-o formă umană pentru a putea spune 

că M-au văzut, ci va fi suficient ca spiritul lor să Mă simtă și intelectul lor să Mă înțeleagă pentru a putea 

spune cu adevărat că M-au văzut. 

48 Iubirea, credința și inteligența pot vedea infinit mai departe decât pot vedea ochii tăi. De aceea vă 

spun că nu este necesar ca Eu să-mi limitez prezența la forma umană sau prin intermediul unei figuri 

simbolice pentru a vă face să mă vedeți. 

49 Câți dintre cei care M-au văzut sau s-au mișcat cu Mine în acea a doua eră nici măcar nu știau cine 

eram. Pe de altă parte, câți dintre cei care nici măcar nu știau când M-am născut ca om, M-au văzut în duh, 

M-au recunoscut prin lumina Mea și s-au bucurat în prezența Mea datorită credinței lor. 

50 Deschideți toți ochii și dovediți prin credința voastră că sunteți copii ai luminii. 

51 Mă puteți vedea cu toții, dar pentru aceasta este esențial să aveți bunăvoință și credință. 

52 Porțile împărăției, acea casă spirituală la care trebuie să ajungi pentru a cunoaște totul, stau 

deschise în așteptarea sufletului tău. 

53 Faceți tot ce este posibil în această viață pentru a avea puterea necesară pentru a vă înălța la lumină 

atunci când va avea loc eliberarea sufletului vostru. Dar fiți mari în iubire și în iertare, în milă și în lumină, 

astfel încât, atunci când va suna ceasul să părăsiți trupul, să vă debarasați cu ușurință de povara 

pământească și veți fi atunci liberi pe calea ascensiunii, fără poticneli, spre casa păcii. 

54 Pentru a vă ajuta să vă dezvoltați, Cuvântul Meu coboară încă o dată la oameni pentru a le arăta 

calea mântuirii. Cu iubire îi iau de mână pe oamenii de bunăvoință pentru a-i conduce spre lumină și 

pentru a le arăta frumusețile nemaiauzite la fiecare pas pe cale. 

55 Când vă vorbesc despre frumusețe, nu mă refer la natură, căci pentru aceasta v-ați trezit și v-ați 

dezvoltat simțurile. Vorbesc despre frumusețile vieții spirituale, pe care voi nu le cunoașteți. Pentru că, din 

moment ce ați fost reci sau indiferenți față de ele, vă mulțumiți cu imagini sau figuri create de mintea 

umană. 

56 Îți dau cheile pentru a deschide ușile spre fericirea ta eternă. Aceste chei sunt iubirea, din care 

izvorăsc mila, iertarea, înțelegerea, umilința și pacea, cu care trebuie să treci prin viață. 

57 Cât de mare este fericirea spiritului tău atunci când domină materia și se bucură de lumina Duhului 

Sfânt! 

58 Încercările acestei vieți te fac să-ți pierzi credința pentru o scurtă perioadă de timp. Dar aveți 

încredere în Mine, vă încurajez să vă îndepliniți misiunea și zi de zi voi continua să vă întăresc credința. 

59 Te-am pregătit pentru ca prin mijlocirea ta să aibă loc purificarea umanității ─ pentru ca tu să 

aduci lumina mea națiunilor care se confruntă cu marile lor probleme. Omenirea suspină și caută libertatea 

pentru a intra pe calea spiritualizării. 

60 În fiecare zi aștept sosirea noilor mei discipoli pentru a le încredința Lucrarea mea și pentru a face 

din ei un exemplu de umilință și o oglindă pură pentru umanitate. Ei vor pleca fără să se laude că sunt 

aleșii mei și vor lupta și vor lucra ca predicatori ai credinței pentru a aduce lumina mea în lume. 

61 Mare este numărul mulțimilor care Mă ascultă în acest timp, dar puțini sunt cei care și-au pregătit 

inimile ca pe un sanctuar al Divinității Mele. 

62 Timpul pentru manifestarea mea printre voi este scurt și de aceea vreau să vă văd pregătiți. Vă 

spun, copiii mei, că porțile Împărăției mele vă așteaptă, așa cum v-au așteptat atunci când ați traversat 

deșertul cu Moise, în prima eră, pentru a ajunge în țara Canaan. Sunteți ca fiul risipitor, în sensul că vă 

întoarceți la sânul Tatălui Meu, simțind din nou mângâierea Mea și primind învățăturile Mele, iar când ați 

venit la Mine goi, v-am acoperit cu mantia Mea spirituală, ca să nu vă fie rușine. Eu v-am arătat o nouă zi 

și v-am dat mâncarea de la masa Mea. Căci am văzut căderile voastre și, ca Tată, am simpatizat cu durerea 

voastră. Dar în acest timp v-am adus mângâiere, Cuvântul Meu ca pâine a vieții veșnice, pacea și bucuria 

Mea în viețile voastre, pentru ca voi să vă simțiți în brațele Tatălui vostru. 

63 Lumea spirituală a simțit și ea fericire când a văzut că ești din nou cu Mine. Te-a unit pentru a 

lucra în coridorul meu, pentru a-i primi pe cei nevoiași și bolnavi, pentru a risipi întunericul și pentru a da 

balsam celor bolnavi spiritual. 
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64 Chiar când te îndepărtezi de Mine, Eu te veghez tot mai mult pentru ca tu să nu cazi în abis, căci 

iubirea Mea este nemărginită. Pe voi v-am salvat din valurile agitate pentru a vă arăta portul mântuirii. Eu 

vă voi ghida de-a lungul drumului, iar lumea mea spirituală vă va proteja și vă va ajuta să vă ridicați până 

la Mine. 

65 Numărul slujitorilor mei s-a înmulțit, dar numai câțiva vor fi ascultători după ce manifestarea mea 

prin intermediul minții umane se va încheia. Dar eu vă spun că atunci veți avea manifestarea mea 

spirituală. După ce ați primit învățăturile mele pagină cu pagină, este acum sarcina voastră să mergeți mai 

departe pentru a face apelul către umanitate. 

66 Voi purtați în sufletul vostru darurile Duhului Sfânt și dragostea mea, astfel încât să fiți 

recunoscuți ca popor duhovnicesc trinitar-marian. 

67 Duhul Sfânt vă va lumina, Cartea de Instrucțiuni va rămâne deschisă și, silabă cu silabă, veți 

înțelege tot ceea ce Maestrul vostru v-a dat în acest timp. Acesta va fi cel de-al treilea Testament care va 

ajunge la umanitate ─ Cuvântul pe care vi l-am adus în acest al treilea timp prin intermediul minții umane. 

68 Când lumina Duhului meu Sfânt vă va ilumina complet, vă veți pregăti cu sinceritate și iubire 

pentru a putea lua din cuvântul meu sensul său și a-l aduce umanității ca hrană și balsam. 

69 Suspine și suspine ale acestei umanități ajung la Mine. Dar eu vă întreb: Cine te-a rănit? Sunteți 

tăcuți și de aceea vă spun că greșelile voastre v-au chinuit. Căci oamenii și-au presărat calea cu spini fără 

să vrea să înțeleagă că mai târziu vor trebui să meargă pe ei. 

70 Uneori crezi că este o nedreptate să suferi consecințele greșelilor celor care au pășit pe pământ cu 

mult timp în urmă. Dar cine dintre voi poate spune că nu a fost unul dintre cei care au semănat calea cu 

spini? 

Mulți oameni vor zâmbi la această învățătură, dar nu sufletul lor va fi cel care o va lua în derâdere ─ va 

fi inima lor. Pentru că omul a fost întotdeauna sceptic și neîncrezător când vine vorba de spiritualitate. Dar 

pentru Mine va fi suficient ca ei să-mi cunoască Cuvântul Meu, astfel încât, în ciuda ironiei și a 

incredulității lor, ceva din ei le va spune că acest Cuvânt poate conține un miez pe care ei nu-l pot 

recunoaște din cauza prostiei. 

71 Cine, cunoscând învățăturile mele, va mai căuta să scape de Justiția Divină? Niciuna. 

72 Câți oameni, după ce au trăit o viață de păcat, s-au văzut pe ei înșiși fără suferință și durere de-a 

lungul vieții lor, iar când a venit ultimul lor ceas în lume, au crezut că au batjocorit Justiția Divină, sau cel 

puțin au scăpat de ea. 

Apoi, când se află în "valea spirituală", acele ființe ─ în loc să găsească chinul veșnic de care li s-a 

vorbit pe pământ ─ s-au văzut învăluite cu surprindere într-o adiere de lumină și pace potrivită pentru 

reflecție și examen de conștiință. Cine a trebuit să le spună în acele momente că vor trebui să meargă din 

nou pe drumul pe care îl parcurseseră pe pământ? Atunci sufletul simte greutatea unei justiții înțelepte și 

inexorabile asupra lui. Dar ea este materializată și nu înțelege nimic din eternitate, nici din perfecțiunea 

sufletului. Ea se revoltă pentru că consideră nedrept tot ceea ce este în mod necesar drept și iubitor. 

73 Dacă ați avea deja această cunoaștere, modul în care vă suportați problemele și suferințele ar fi 

diferit. Nu ar fi nici o disperare în suferințele tale, ci, dimpotrivă, ai avea în interior satisfacția de a 

îndeplini o reparație pentru a-ți purifica sufletul și, în loc să blasfemi și să te revolți ─ făcând astfel ca 

această reparație să fie și mai lungă și mai dureroasă ─ te-ai strădui zi de zi să-ți ușurezi povara prin 

speranța de a-ți simți sufletul liber de pete. 

74 În acest Al Treilea Timp, care este cel al judecății, în care reparația spirituală trebuie să atingă 

apogeul pentru a face loc unei noi ere, Eu îmi fac auzită vocea în lume pentru a-i trezi pe oameni din 

somnul lor și pentru a le arăta calea de a schimba paharul suferinței în paharul de vin al vieții veșnice. 

75 V-am dezvăluit procedura pentru a scurta zilele de necaz, pentru a vă elibera de spinul cu care v-ați 

rănit și v-am spus că nu vreau să continuați să vă răniți pe parcurs. Lupt împotriva greșelilor tale dând 

lumină minții tale pentru ca ea să înțeleagă cauzele suferințelor sale și să știe cum să le evite. În acest fel, 

nu veți mai da vina pe soartă sau pe semenii voștri pentru tot ceea ce vi se întâmplă. Pentru că gândul de a 

fi voi înșivă responsabili nu vă va face să așteptați până când nenorocirile voastre vor înceta, ci veți porni 

imediat la drum și vă veți folosi tot efortul și voința pentru a vă elibera de jugul suferinței, al păcatului și al 

ignoranței. 
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76 Lumina este răspândită pe tot pământul, niciun om care aude acest cuvânt nu va avea dreptul să 

spună că l-a adus în confuzie. Înainte ca această învățătură să ajungă la popoarele de pe pământ, prezența 

mea spirituală le va trezi și vor anticipa venirea unui mesaj bun. 

Mesajul meu va veni să vă binecuvânteze, să vă mângâie, să vă ajute să vă eliberați de materialism și să 

vă ridicați la o viață mai bună, mai aproape de adevăr. 

77 Așadar, discipoli: dacă va trebui să vă întoarceți în lume de una sau mai multe ori, faceți-o pentru a 

culege roadele gustoase pe care le-ați îngrijit înainte, pentru ca sufletul vostru să simtă satisfacția de a avea 

în față ocazia de a termina o lucrare începută. 

78 Nu părăsiți această planetă fără să fi terminat mai întâi munca încredințată spiritului vostru. 

79 Cât de dureros este pentru cel care trebuie să se întoarcă pentru a găsi munca pe care a lăsat-o în 

urmă abia începută și pe care trebuie să o vadă acum unită cu noi sarcini, responsabilități și munci! 

80 Am venit să vă ajut să vă reparați greșelile, să vă dezvălui secretul de a înlocui într-o zi un an 

pierdut și într-un an un secol prost folosit și să vă permit astfel să vă luați veșnicia. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 341  
1 Dacă mesajul meu de iubire ar fi fost înțeles odată, omenirea ar fi trăit în pace. Dar omul preferă să 

se mulțumească pe sine și a uitat legea mea. 

2 Oameni: În efortul vostru de a răspândi Lucrarea mea, nu lucrați doar pentru propria voastră 

evoluție; răspândiți această lumină tuturor, fără excepție. 

Cei care continuă să se agațe spiritual de ideile obișnuite care au fost transmise de secole și care, prin  

urmare, nu au scăpat de fanatismul lor, nu vor vedea lumina mea ca tine. 

Spiritul tău a acceptat această revelație divină ─ dar care este obligația ta față de umanitate? Pentru a le 

pune la dispoziție cunoștințele pe care le-ați dobândit prin mărturia adevărului prin faptele voastre. 

3 Eu v-am ales pe voi pentru a face cunoscut mesajul de iubire pe care vi l-am dat. V-am dezvăluit 

că sunt în voi și în afara voastră. Dar voi Mă întrebați: "Doamne, cum putem ajunge la perfecțiune pentru a 

veni la Tine?". Iar Eu vă spun ca răspuns că, prin propriile merite, vă veți ridica din ce în ce mai sus, până 

veți ajunge la Mine. De aceea, vă sfătuiesc mereu să vă spiritualizați, să vă înălțați și să vă folosiți darurile. 

4 Nu mai aveți nevoie de forme particulare de închinare sau de ritualuri, nici de imagini care nu au 

nici viață, nici putere. Ați fost creați "după chipul și asemănarea" Dumnezeului vostru, pentru că aveți 

spirit, putere și daruri pentru a face binele. În împlinirea misiunii tale, lasă-te inspirat de creație, care are 

viață și dezvăluie puterea și tăria Domnului tău. 

Privește firmamentul, observă-ți mediul înconjurător, modul în care totul își îndeplinește sarcina. 

Vedeți cum Steaua Rege dă viață acestei naturi și ce armonie există între elementele sale vitale și germenul 

care răsare din pământ. Totul dezvăluie în deplină armonie măreția lui Dumnezeu. 

5 Hristos, în perfecțiunea Sa, stăpânea materia și, de aceea, a făcut minunea de a da vederea orbilor 

și de a face pe cei șchiopi să meargă. Spiritul era cel care se arăta prin trup. Încă trebuie să vă dezvoltați 

pentru ca spiritul vostru să poată stăpâni corpul și să se dezvăluie prin el. 

6 Din nou vin la tine ca iubire și milă. Dar lumina mea se revarsă asupra tuturor, pentru că lumea are 

nevoie de orientare spirituală. 

7 Oamenii de bunăvoință care îi admonestează pe oameni, renunțând la orice beneficiu personal și la 

vanitate ─ cei care știu cu adevărat că oamenii sunt departe de Tatăl lor spiritual și că este necesar ca ei să 

intre în ei înșiși, să-și vină în fire și să asculte Cuvântul Luminii pentru a se spiritualiza ─ cei care lucrează 

pentru binele semenilor lor, indiferent de religia sau doctrina din care fac parte ─ ei vor proclama 

adevărul, iar adevărul este Dumnezeu. 

8 Învățătura mea este universală și, pe măsură ce sufletul uman evoluează, el va lumina tot ceea ce 

este incident și va căuta spiritualizarea, lumina și direcția spre perfecțiunea sa. 

9 Iubește pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, căci pe aceasta se bazează înțelegerea lumii. 

10 Ți-am încredințat Lucrarea mea pentru ca lumea să primească Cuvântul meu prin mijlocirea ta. 

Mergeți la toți în mod egal, nu faceți distincție între rase sau culori de piele, pentru că toți au nevoie de 

aceeași hrană spirituală. Cu fiecare lucrare bună pe care o faci, sufletul tău va fi plin de bucurie. Veți simți 

pacea mea și o mai mare putere pentru a merge mai departe în realizarea uniunii voastre spirituale. 

11 Aștept cu drag întoarcerea oilor care au plecat de la urcuș ─ cei care acum merg pe alte căi. În 

acest moment, Maestrul vostru traversează deșertul pentru a-i căuta pe cei care s-au rătăcit ─ cei pe care, 

deși le-am revărsat harul și dragostea Mea, îi văd acum prinși în marile lor furtuni. 

12 Iubiți ucenici, suflete, voi ați ieșit de la Mine: V-am pregătit în acest timp cu puterea și cu iubirea 

mea, pentru ca voi să nu vă lăsați purtați de confuzia care învăluie lumea. 

13 În curând, timpul manifestării mele prin intermediul intelectului uman se va încheia, iar după aceea 

veți pleca să depuneți mărturie printre oameni. V-am condus în barca de salvare și am făcut din voi 

soldații mei din Era a Treia, care vor porni să lupte pe căile pentru a face lumea să simtă încrederea, 

dragostea Dumnezeului său. 

14 Vei fi ca o oglindă clară pentru lume. Veți vedea cuvântul meu împlinit de la început până la 

sfârșit. Căci voi sunteți robii mei, care veți împlini poruncile mele cu smerenie și ascultare și care veți 

purta legea scrisă în inimile lor. 

15 În calitate de Maestru, vă învăț umilința pentru ca voi să porniți cu mine ca exemplu și să mergeți 

în toate provinciile. Căci poporul este flămând și însetat de cuvântul Meu. 
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16 Este necesar, iubiți oameni, să porniți pe diversele căi ale pământului. Căci iată, chiar și în națiunea 

mexicană, mulți nu au cunoscut Munca mea. Recunoașteți că în lume se ridică deja cei care pretind că 

lucrează în numele meu, deși ei sunt cei care au nevoie de ajutor spiritual. 

Tu, însă, care ai fost bogat înzestrat de Divinitatea mea ─ care este sarcina ta? Pentru a face cunoscută 

învățătura Mea. Să nu vă ascundeți de lume și să nu-i refuzați mila care-i lipsește. 

17 Sectele, bisericile și diversele învățături vă vor sta în cale și vor dori să vă abată de la drum, 

declarându-se deținătorii adevărului și pretinzând că sunt discipolii mei. Tu, însă, vei pleca să îndeplinești 

ordinele mele. Vă dau acest avertisment ca să fiți gata de luptă. Eu voi fi cu voi și vă voi face cunoscuți 

oamenilor ca mijlocitori ai păcii mele, ca balsamul care le alină durerea. 

18 Prin ascultarea voastră veți urca pas cu pas mai sus, până când veți ajunge în vârful muntelui. 

Acolo îi aștept pe cei însemnați din cele douăsprezece triburi ale poporului binecuvântat al lui Israel. 

19 Învățătura Mea în acest timp este cel de-al treilea Testament, în care veți găsi poruncile Mele și pe 

care vi l-am dat în sens figurat și, de asemenea, într-o formă clară, astfel încât să puteți lua din el ceea ce 

este destinat fiecăruia dintre voi. Am gravat Cuvântul Meu în tine, Israel, cu litere de neșters, și nimic nu-l 

va face să se piardă, și astfel vei putea să dai mărturie despre ceea ce am încredințat umanității în 

înțelepciunea Mea perfectă, în orice moment. 

20 Prin rugăciune ajungeți la mine, susținuți de lumea mea spirituală, care vă protejează. Cunoașteți 

deja această cale, pentru că în lecțiile pe care vi le-am dat în Era a Treia v-am luat de mână și v-am instruit 

cum să ajungeți la Mine prin rugăciune. 

21 Lumina Cuvântului Meu este în fața ta ca un far care îți luminează viața. Nu veți mai putea să vă 

rătăciți pentru că eu sunt înaintea voastră. Ați venit aici la chemarea mea pentru că mă iubiți și pentru că 

m-ați găsit revelat în toată gloria mea. Cei care au văzut prezența mea în viziunea spirituală au fost 

încântați, dar voi toți m-ați văzut cu ochii iubirii și ai credinței voastre. Cu toții v-ați bucurat de Cuvântul 

Meu ca de un nectar, ca de o masă rafinată și ca de un balsam care vindecă. 

22 Nu veți mai putea confunda fructul Cuvântului Meu cu alte fructe, pentru că acum îi cunoașteți 

gustul și știți că el conține orice perfecțiune. În prezent, vă pregătesc pentru a vorbi altora la momentul 

potrivit, atunci când pregătirea voastră va fi mare și vă veți elibera de materialismul vostru. 

23 Eu răspândesc în toate sufletele esența Cuvântului Meu, a Iubirii Mele și a Luminii Mele, și oricine 

Mă caută Mă găsește. 

În toate religiile, doctrinele și credințele care există pe pământ, am găsit oameni înălțați care Mă caută 

în spiritualizare ─ suflete care s-au eliberat de orice materialism și Mi-au ridicat un templu în interiorul 

lor. În mod intuitiv, ei au primit de la Mine pentru că le-am dezvăluit ─ așa cum v-am dezvăluit și vouă ─ 

tot ceea ce aparține Erei a Treia. Și ei au citit în Scripturi, în Cuvântul Meu dat în Era a Doua, în 

interpretări și discuții, că prin aceasta îmi revărsam lumina printre voi, și am primit cu dragoste roadele 

spiritului lor. 

24 Ei pregătesc lucrări mărețe atunci când văd omenirea pierdută și dezorientată. S-au ridicat, au făcut 

merite și Mi-au spus: "Iartă-i pe cei care nu știu. Avem în noi lumina Ta, darurile, puterea de a putea 

împlini poruncile Tale." Ei se bazează pe Lege, pe Cuvântul Meu dat în trecut și cercetează profețiile și 

anunțurile date de Mine ucenicilor Mei, spunându-și: "Acum este acel timp". De aceea ei Mă caută și Eu 

sunt cu ei, pentru că nu M-am ascuns de oameni. Oricine Mă caută Mă are pe Mine cu el. 

25 Eu sunt Tatăl Universal, iubirea mea coboară în toate inimile. Am venit la toate popoarele de pe 

pământ. Dar dacă am ales această națiune mexicană pentru ca Cuvântul Meu și revelațiile Mele să se 

reverse asupra ei în toată plinătatea lor, a fost pentru că am găsit-o umilă, pentru că am descoperit virtuți în 

locuitorii ei și am întrupat în ei sufletele "poporului lui Israel". 

Dar nu toți fac parte din această naționalitate, nu toți sunt întruchipate. Împrăștiate în întreaga lume 

sunt încă sufletele care fac parte din numărul celor aleși. Ei au fost marcați, le-am deschis ochii, le-am 

făcut inimile sensibile și, din duh în duh, vorbesc cu Mine. 

26 Ați primit cuvântul meu și manifestările mele prin intermediul intelectului uman și, prin 

intermediul darurilor voastre, ați văzut desfășurarea acestei lucrări în Era a treia. De aceea, oameni buni, 

voi sunteți martorii mei, care vor vorbi cu deplină convingere despre ceea ce au văzut și auzit, care vor 

pătrunde fiecare cuvânt al meu, care vor interpreta Legea mea. Pentru că ceilalți, în ciuda intuiției și a 
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pregătirii lor, nu posedă toate cunoștințele pe care le aveți voi. Meritele lor sunt mari, căci ei nu M-au auzit 

în forma în care M-ați auzit voi. Cu toate acestea, ei sunt uniți cu tine în gând. 

Va veni ziua în care vă veți întâlni pe cale și vă veți recunoaște unul pe celălalt. Privirea ta spirituală va 

descoperi în cei pe care îi poartă sufletul ─ puterea și virtutea lor ─ și în acel moment îți vei strânge mâna 

și vei ști că acel călător care ți-a intersectat calea face parte și el din cei aleși ai mei. 

27 Nu toți vor auzi cuvântul meu sub această formă. De ce, popor al lui Israel? Nu știți, nu știți dacă 

este din cauza lipsei voastre de unitate sau din cauza spiritualității voastre scăzute. Dar fiți uniți cu ei, 

pentru că și ei, ca și voi, sunt responsabili pentru umanitate. 

28 Voi trebuie să vă faceți partea voastră, să vă rugați pentru ei și să-i îndrumați. Printre aleșii mei se 

numără și cei care s-au consacrat slujirii Divinității mele și care poartă o haină asemănătoare cu cea a 

clericilor. Printre cei aleși se află cei mai umili, care trăiesc nerecunoscuți printre mulțimi. Există, de 

asemenea, cei care reprezintă legile și guvernele pământului. Doar eu le știu numărul și le pot recunoaște. 

Tu, Israel, îi vei cunoaște prin pregătirea ta spirituală. 

     Veți forma cu toții un singur trup și o singură voință în momentul încercării, când voi cere ca poporul 

lui Israel să se disperseze pentru a semăna sămânța Mea peste tot. Nu vă lăsați afectați în acest moment. 

Unii dintre voi vor merge în sânul instituțiilor și acolo își vor îndeplini misiunea de iubire, de milă, de 

instruire. Alții vor merge la locuitorii marilor orașe. Veți merge în mijlocul acestor oameni ignoranți și 

acolo veți lupta împotriva fanatismului și ignoranței celor din jurul vostru. 

29 Timpul pentru îndeplinirea misiunii voastre nu a sosit încă. Nu am marcat încă în întregime 

numărul dumneavoastră. Sunteți încă în perioada de instruire, sunteți elevii și discipolii mei. Dar va veni 

vremea când veți deveni învățători, când oamenii vă vor cere un cuvânt, iar acest cuvânt care va ieși de pe 

buzele voastre va fi adevărul, va fi învățătura mea pură. Să o reciți fără să adaugi nimic. 

30 Eu vă pregătesc în acest moment. Eu însumi am întreprins această mare sarcină de a vă forma 

inimile. Nu am încredințat acest lucru oamenilor pentru că văd egoism în ei. Eu Însumi v-am cultivat 

inimile și, prin încercările prin care ați trecut pe calea voastră, ele au fost lucrate. 

Când v-ați împiedicat, v-am spus: "Această încercare vă va da o mare lumină. Și când ai reflectat, ai 

înțeles că acea încercare pe care am pus-o pe calea ta era necesară ─ că era o fază a inimii tale care trebuia 

netezită. Vă dați seama cât de perfectă este Lucrarea Mea? Cum ați putea folosi cuvântul meu pentru a le 

vorbi oamenilor dacă nu ați fi purificați, dacă nu ați avea în voi o mare lumină și o mare spiritualitate? 

31 Eu singur vă călăuzesc, eu singur cunosc interiorul fiecăruia dintre voi și, în funcție de puterea 

voastră sufletească, v-am trimis încercările. Așa v-am învățat, pentru că fiecare dintre voi ar trebui să 

pornească la momentul potrivit ca apostol al Divinității mele. Nenumărate sunt învățăturile pe care vi le-

am dat. De câte ori ți-am vorbit despre vremurile trecute! 

În această a treia eră am unit cele trei Testamente și am creat cu ele o singură Carte. Dar în acest an 

1950, când vă dau ultima pagină prin transmitere umană, Maestrul vă spune cu adevărat: Cu această 

pagină cartea nu se va închide. Voi continua să scriu noi și nenumărate pagini pentru voi. Voi continua să 

fac lumină pentru ca voi să pătrundeți în Cuvântul meu, pentru ca voi să continuați să căutați în el și, în 

timp, veți ajunge la o mai mare spiritualizare, pentru că nu vă veți opri. 

32 În 1950 nu ați ajuns încă la cea mai mare spiritualizare, sunteți doar la începutul ei. Dar, ulterior, 

veți dezvolta acest dar care este latent în fiecare dintre voi. 

33 Pregătește-te, popor al lui Israel! Eu sunt Maestrul în orice moment. Nu Mă voi îndepărta, așa cum 

nu am lipsit nici după venirea Mea în lume ca om. După plecarea Mea, am fost mereu prezent. Am mai 

fost acolo înainte, în toate timpurile și în toate acțiunile oamenilor, am scris întotdeauna operele lor, am 

judecat întotdeauna existența lor. Cine Mă va împiedica să o fac? Cine vă poate împiedica să vă ridicați la 

Mine și să Mă iubiți? Cine Mă poate împiedica să te iubesc, să te păstrez, să te mângâi și să judec toate 

acțiunile tale? 

34 Voi, care formați umanitatea, sunteți cei care vă îndepărtați de Mine, care nu mai sunteți plini de 

iubire pentru Divinitatea Mea, care vă scufundați în materialism, care vă lăsați purtați de pasiuni și uitați 

de sarcina lor spirituală. Dar Tatăl este neschimbător și inexorabil în legile și în judecățile Sale. Eu sunt 

mereu la fel. Să nu credeți că Spiritul meu se manifestă cu mai multă iubire într-un anumit moment decât 

în altul. Eu sunt același Duh ca și cel care a vorbit prin Moise și prin profeți ─ același ca și cel care a 

vorbit prin patriarhi și prin apostoli, și același ca și cel care a vorbit prin toți mesagerii. 
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35 Amintiți-vă de divinitatea mea, oameni buni. Fiți ca Tatăl! Iubește-mă cu aceeași dragoste! Nu 

treceți de la iubire la răceală! Nu fiți fervenți astăzi și reci mâine! Vreau să vă văd mereu iubitori, mereu 

credincioși, mereu înălțați și spirituali, mereu apropiindu-vă de Mine pe calea ascendentă. Căci acesta este 

scopul spiritului vostru. 

36 De ce îmi arăți iubirea și credința ta într-o zi și te îndoiești de Mine în alta? De ce este inima ta atât 

de nestatornică? Vreau ca tu să fii ca o stâncă solidă, credința ta să fie mereu aceeași, iar iubirea ta să 

crească mereu. Vreau ca voi să fiți ca plantele pe care le cultivați pe pământ, să nu vă opriți în desfășurarea 

voastră, ca în scurt timp să ajungeți la plinătatea și maturitatea tuturor darurilor voastre, pentru ca voi să 

mă recunoașteți. 

37 Eu sunt Milostivirea care vă hrănește, voi sunteți niște plante binevoitoare. Primește roua, viața pe 

care ți-o dau și folosește-o pentru măreția spiritului tău. 

38 Astăzi, copiii Mă aud și le vorbesc la fel cum le vorbesc adulților sau bătrânilor. De ce nu le 

vorbesc copiilor într-o altă formă de exprimare, din moment ce intelectul lor este mic? Pentru că spiritul 

lor este la fel de mare ca și al vostru, pentru că ei Mă pot înțelege. Căci nu despre "carne" vorbesc, ci 

despre spirit. De aceea vă spun: Nu-i considerați puțin pe copii și nu-i lăsați să creadă că nu Mă înțeleg. 

Lasă-i să vină aici! Spiritul lor este flămând. Îi voi educa în același mod în care vă educ și pe voi. Ele sunt 

generațiile de mâine care trebuie să pună încă o piatră la temelia voastră în munca de construcție, în munca 

de spiritualizare. 

39 Acestea sunt ultimele devoțiuni de dimineață în care veți auzi Cuvântul Meu în această formă, dar 

văd că numărul celor care Mă ascultă este încă mic. Inima oamenilor este împietrită, iubește doar banii și 

plăcerile. 

     A permis ca sufletul să fie tulburat și să piară în vârtejul dușmăniei, al patimilor și al obiectivelor 

ambițioase. 

40 Numai poporul lui Israel a fost în stare să se trezească și să vegheze pentru cei care dorm; vegheați 

deci mereu. Voi transforma pietrele în plante roditoare, îmi voi semăna sămânța la timpul potrivit. 

Așa cum v-am spus: "Nu construiți pe nisip", știu și eu când să semăn, când inima este gata să 

primească, când a venit timpul. Voi, ca discipoli ai mei, ar trebui să acționați așa cum acționează Maestrul: 

Semănați atunci când vedeți o inimă pregătită, când este deschisă ─ înfometată să primească lumina 

acestei Lucrări. Intuiția ta îți va spune cât e ceasul. Îți voi dezvălui mari lecții și vei realiza multe lucrări, 

ghidat de intuiție. 

41 După ce Cuvântul Meu va fi terminat ─ cine vă va instrui pe pământ?..: Fiecare dintre voi va primi 

de la Mine inspirație, echipare. Învățați, așadar, să vă rugați și să vă uniți cu Mine. După această 

manifestare, veți continua să vă adunați pentru o perioadă de timp. Puterea gândurilor voastre vă va face să 

primiți de la Sursa de viață și lumină toată inspirația de care aveți nevoie pentru calea voastră, pentru 

călătoria vieții voastre. 

Îi voi inspira pe toți, dar vor fi unii care se vor remarca printre voi pentru că au o mare intuiție, și 

aceștia vor fi cei care vă vor sfătui, care vor vorbi fără să se numească maeștri, fără să se numească 

discipoli ai mei. Pregătiți-vă cu toții, pentru că în acel timp vă voi testa credința, progresul vostru, și vreau 

să văd dacă folosiți toate învățăturile Mele și dacă Cuvântul Meu a fost roditor în inima fiecăruia dintre 

voi. 

42 Nu vreau să vă văd plângând în acel timp, nici simțind goliciunea, foamea sau abandonul. Nu 

vreau să vă văd rătăcind ca un deșert, ci ca o familie plină de viață, de energie, de capacități spirituale. 

Vreau să vă iubiți, să vă înțelegeți și să vă ajutați reciproc. 

43 V-am învățat iubirea, v-am cerut fraternitate, v-am făcut să înțelegeți că ați fost creați cu toții cu 

aceeași iubire, că toți ați ieșit din mine și că, prin urmare, aveți cu toții aceleași calități, aceleași 

perfecțiuni. Cu cât sunt mai mari meritele voastre, cu atât mai mare va fi inspirația și cu atât mai mari vor 

fi faptele voastre. 

44 Dacă nu sunteți sigur de a face un pas ferm, așteptați. Adună-ți toate forțele, judecă toate "roadele", 

astfel încât să poți avansa în dezvoltarea ta. Voi binecuvânta fiecare dintre hotărârile voastre bune. Îți voi 

pregăti sufletul în așa fel încât să înțeleagă cu deplină claritate directivele conștiinței. Căci nu veți rămâne 

indiferenți ca în aceste vremuri. 
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45 Multe încercări se vor ivi în fața voastră. Va trebui să vă luptați cu multe rezistențe. Dar ați trecut 

deja prin primele încercări, ați fost deja judecați greșit de cei dragi pentru cauza mea. Ați pierdut totul și 

ați rămas devotat. Dar cu Mine ați recâștigat totul. Eu v-am dat pacea sufletească pe care cei dragi nu au 

putut să v-o ofere. Cu Mine ați găsit pacea minții și a sufletului. De ce te poți teme atunci când lumea te 

arată cu degetul, când râde de tine? 

46 Nu fiți neliniștiți! Fiți siguri de credința voastră, fiți neclintiți în ea, pentru ca în momentul 

încercării să puteți da un semn în fața oamenilor despre ceea ce este învățătura mea ─ despre faptul că ceea 

ce ați luat la inimă este drept, bun și valoros. 

Fiecare dintre voi este un reprezentant al Lucrării mele. Oriunde te-ai afla, acțiunile tale vor fi judecate. 

De aceea, fiți atenți la faptele voastre, la cuvintele voastre, ca să fiți pretutindeni ucenicii mei. 

47 Fiecare dintre voi este ca un stâlp puternic pe căile vieții voastre. Puteți reda credința celui care și-a 

pierdut-o. Poți salva de la confuzie sufletul celui care s-a rătăcit. Puteți oferi curaj, pace și liniște celor care 

au nevoie de ele. Așa că nu uitați, oameni buni, cât de mare este responsabilitatea voastră. Amintiți-vă că 

nu v-am chemat din întâmplare, ci că atunci când ați descoperit Lucrarea Mea, v-ați asumat o mare 

responsabilitate față de Mine și față de umanitate. 

48 Nu am venit să vă împrospătez auzul sau inima. Am venit să vă instruiesc în revelațiile spirituale, 

iar după ce veți fi plini de lumină, este sarcina voastră să îi instruiți pe ceilalți. Când v-am numit poporul 

ales, nu am făcut-o pentru că vreau să vă favorizez mai mult decât pe ceilalți. Asta pentru că vreau să vă 

dau învățăturile Mele, să vă explic toate secretele, astfel încât să puteți vorbi celorlalți cu toată claritatea și 

să-i învățați să Mă urmeze. Cu toate acestea, eu voi fi întotdeauna Stăpânul tău. 

49 Ori de câte ori veți găsi obstacole, dificultăți în înțelegerea semenilor voștri ─ ori de câte ori noi 

încercări vă vor surprinde sufletul, vă voi spune: "Pacea Mea fie cu voi", iar prin acest salut Mă veți 

recunoaște și vă veți spune în sinea voastră: "Maestrul este cu mine, voi primi acum de la El inspirația Sa, 

căci în ciuda tuturor pregătirii mele, îmi lipsește lumina în această încercare". Îți voi da lumină, îți voi 

umple sufletul de energie și voi face ca vorbele tale să fie corecte, pline de adevăr, pline de esență. 

50 Vă vorbesc tuturor ca discipoli ai mei. Nu vreau să mai văd "copii discipoli" la sfârșitul anului 

1950. De aceea v-am vorbit atât de mult, învățăturile mele au fost de lungă durată, pentru ca fiecare dintre 

voi să poată învăța singur și să devină discipolul meu într-un timp scurt. 

51 Văd recunoștința din inimile voastre. Îmi spui: "Stăpâne, viața mea și faptele mele nu merită să fiu 

cu Tine și să primesc învățătura Ta". 

Nu vorbiți în acest fel, lăsați-mă să vă transform în discipolii mei, lăsați-mă să vă iubesc așa cum am 

făcut-o întotdeauna. Permiteți-Mă să Mă manifest printre voi și să vă dezvălui cât de mult vă iubesc, 

pentru ca și voi să vă iubiți unii pe alții, pentru ca amintirea acestor învățături, care sunt fluxuri de iubire, 

să rămână mereu întipărită în voi, iar inima voastră, plină de această iubire, să se dedice celorlalți, 

semenilor voștri. 

52 V-am inspirat virtuțile carității, ale bunăvoinței, ale iertării. Cât de necesare sunt aceste virtuți în 

acest timp, căci văd că omenirea nu le mai are! Înfloresc doar egoismul, discordia, lipsa de bunăvoință, 

peste tot aud calomnii reciproce. Amintiți-vă că v-am spus: Nu vorbiți de rău despre semenii voștri, chiar 

dacă aveți motive întemeiate pentru a face acest lucru. Fiți gata să Mă lăsați pe Mine. Eu nu v-am numit 

judecători. V-am trimis pe toți cu aceleași daruri, ca să vă considerați frați și surori. 

53 Totuși, dreptatea care există pe pământ nu arată fapte drepte. Văd lipsa de milă, lipsa de înțelegere 

și împietrirea inimilor. Dar toată lumea va primi totuși judecata sa perfectă. 

Eu am permis aceste încercări și, atâta timp cât omul nu va împlini legile mele, atâta timp cât se va 

abate de la respectarea poruncilor lor, va exista cineva pe pământ care își va îndoi inima, care o va încălca. 

Dacă ați împlini legea, nu ar mai fi nevoie de judecători în lume, nu ar mai fi nevoie de pedepse, nu ar 

mai fi nevoie de guverne. Fiecare își va stabili propriile acțiuni, iar toți vor fi guvernați de Mine. Ați fi cu 

toții inspirați de legile Mele, iar acțiunile voastre ar fi întotdeauna caritabile, având ca scop spiritualizarea 

și iubirea. 

     Dar omenirea a căzut în abisuri adânci: imoralitatea, viciul, păcatul au pus stăpânire pe inimile 

oamenilor și acestea sunt consecințele: Trebuie să beți pahare amare, trebuie să suferiți umilințe din partea 

acelor oameni care, deși sunt frații voștri, exercită puterea pe pământ. 

Dar fiți umili, suportați cu răbdare judecățile, amintiți-vă că eu sunt Judecătorul perfect. 
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54. Vă pregătesc în această zi prin lumina Spiritului meu și vă cer rugăciune și introspecție în viața 

voastră, pentru ca voi să înțelegeți cuvântul meu și nu doar să-l ascultați. Studiați-l, dar nu doar studiați-l, 

ci și urmăriți-l pentru a-i înțelege valoarea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 342  
1 Discipoli: Încă o dată, asistați cu credință la actul de transmitere a învățăturii Mele, pentru că știți 

că acestea sunt ultimele lecții pe care vi le dau. Duhul Sfânt îi învață pe copiii săi mult iubiți. Este punctul 

culminant al vremurilor, este anul 1950 care este anunțat poporului lui Israel ca fiind ultimul în care vor 

avea Cuvântul meu sub această formă. 

Grăbește-te și pregătește-ți inima pentru a păstra în ea tot sensul ─ esența pe care o revărsăm în mila 

Mea. Pregătește-ți sufletul și cere-Mi înțelegere pentru a înțelege fiecare dintre propozițiile Mele. 

Contemplați umanitatea care este în spatele vostru, care nu a auzit aceste revelații, care încă trăiește în 

întuneric, și plângeți în adâncul sufletului vostru. Dorești să împărtășești aceste învățături cu semenii tăi, 

dar Maestrul Divin îți spune: Păstrați-vă speranța, dar pregătiți-vă dinainte, ca să puteți semăna primul 

bob. 

2 Nu toți Mă vor auzi în această formă, oameni buni. Sunt mulți cei chemați și puțini cei aleși. Lăsați 

această chestiune în mâinile Mele, dar Eu voi judeca lucrarea voastră din momentul în care ați ascultat 

Cuvântul Meu. Voi judeca generațiile care au venit și au plecat din 1866 până în anul în curs și voi da 

fiecăruia în funcție de producția sa de muncă. Vouă, oameni buni, nu pot să vă spun decât: încă mai puteți 

să vă reparați greșelile, încă mai aveți ocazia să vă îndepliniți misiunea. Dacă până acum buzele voastre au 

fost neîndemânatice, dacă inimile au fost ca niște stânci și nu au auzit sunetul chemării, continuați să 

sperați. În prezent, pregătesc întreaga omenire, le dirijez mințile și le lucrez inimile. Toate încercările prin 

care trece îl conduc spre un scop dorit, care este spiritualizarea. Dar, înainte de asta, va trece prin 

purificare. 

3 Pentru ca voi, ființe umane, să ajungeți la Mine, este necesar să vă purificați, să vă purificați 

sufletul, astfel încât să Mă vedeți și să Mă simțiți. Când te voi chema, nu-ți ascunde fața, nu te rușina de 

trecutul tău, căci înainte de aceasta îți voi îngădui să-ți fi curățat toate fărădelegile și să fi devenit vrednic. 

4 De aceea, nu vă îngrijorați, oameni buni, dacă nu vedeți mulțimi mari adunate în jurul Meu. În 

primul rând, pregătiți-vă împreună cu cei dragi. Trebuie să mă folosesc de fiecare în parte, iar această 

sămânță pe care am semănat-o se va înmulți; vor veni vremuri favorabile pentru spiritualizare. 

Astăzi nu întâlnești decât obstacole ─ lanțuri care te împiedică să mergi înainte. Dar va veni vremea 

eliberării spirituale pentru toți, și atunci gândirea și vorbirea voastră vor fi ca un râu care va inunda 

câmpurile acestei umanități. 

5 Astăzi simțiți responsabilitatea de a Mă fi ascultat, de a fi crezut în Cuvântul Meu, de a fi avut 

obligația de a vă da orice instrucțiune venită de la Mine, de a avea Legea Mea în spiritul vostru și de a o fi 

explicat în mii de feluri prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

Văd pașii pe care îi vei face mâine și pentru asta te-am pregătit, ți-am vorbit, ți-am făcut cărări ca 

sufletul tău să nu se poticnească în încercări. Ți-am dat profeții pentru ca tu să nu te oprești, ci să cauți în 

tezaurul secret pe care l-am creat în inima ta lumina de care ai nevoie pentru a trece testul care vine pe 

parcurs. 

6 Cine dintre voi poate spune că este ignorant sau neștiutor, deși v-am dat lumina, deși v-am instruit, 

deși Cuvântul meu a deschis o cale printre voi și eu cultiv sămânța pe care am semănat-o în inimile 

voastre? 

Nu vă îngrijorați, popor al lui Israel, dacă aveți credință în darurile pe care vi le-am dat. Mergeți 

înainte, fiți mai puternici în credință în fiecare zi, mai neclintiți în voința voastră, astfel încât nimic și 

nimeni să nu vă poată opri în drumul vostru. 

Vă antrenez să fiți războinici, pentru că veți lupta împotriva întunericului, pentru că veți lupta 

împotriva răului. Căci vei înmuia inimile împietrite și vei limpezi mințile oamenilor împietriți în științe 

egoiste și în credințe eronate. 

7 De aceea, Maestrul Divin vă cere să vă rugați și să meditați. Întotdeauna v-am spus: cercetați 

cuvântul meu și fiecare dintre manifestările mele pentru a deveni discipolii mei și pentru a înfrunta astfel 

toate încercările și nenorocirile care vă vor apărea în cale. 

     Dar știți foarte bine că nu sunteți singuri pe drumul vieții. Sunteți însoțiți de entitățile spirituale, de 

slujitorii Divinității mele, de creaturile virtuoase ─ cei care vin la voi în fața slăbiciunii voastre pentru a vă 
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ajuta, pentru a vă da judecăți spirituale atunci când nu aveți niciuna ─ cei care vă întăresc credința atunci 

când deveniți slabi. 

8 Am permis spiritelor elevate, spiritelor virtuoase care locuiesc cu mine, să aibă acces în această 

lume în acest moment. De aceea, oameni buni, de vreme ce toți vă ajută, de vreme ce Maestrul vostru vă 

călăuzește, de vreme ce instrucțiunea Mea vă este un bastion, de ce să vă temeți? De ce să deznădăjduiască 

inima ta, de vreme ce ești pregătit? 

9 Studiați-vă spiritual, examinați-vă mințile și inimile, citiți în cartea pe care v-am dat-o încă din 

timpul chemării voastre și gândiți-vă câte pagini am scris în inima voastră, câte profeții v-am încredințat, 

câte anunțuri v-a dat Ilie și câte dotări v-a dat lumea spirituală. 

10 Au trecut mulți ani din ziua în care am deschis această carte în Era a Treia și mulți dintre voi au 

auzit-o de mult timp. De aceea, oameni buni ─ dacă ați păstrat aceste lecții în minte ─ va veni ziua în care 

veți putea deschide cartea la pagina de care veți avea nevoie și veți citi ceea ce aveți nevoie. 

Această carte, care conține nenumărate lecții, nu va fi închisă în 1950, ci va rămâne deschisă pentru 

eternitate, doar că într-un mod diferit de cel pe care îl aveți astăzi. 

11 V-am vorbit prin intermediul omului pentru a vă învăța comuniunea spirituală cu Mine și cu 

ființele spirituale care locuiesc în regiunile înalte, pentru ca în acest fel să puteți citi mereu în această mare 

Carte. 

12 Când veți dezvolta darul comuniunii cu Spiritul meu, nu veți mai apela la cărțile pământești, pentru 

că în această carte veți putea citi și experimenta tot ceea ce aveți nevoie. Cunoașterea binelui vă va fi 

dezvăluită; iubirea va rezolva marile probleme; pacea și mila vor fi darurile prețioase care vă vor ajuta, iar 

voi vă veți simți puternici cum nu ați fost niciodată. Pentru că veți primi explicații ale marilor învățături, 

veți putea citi în fața semenilor voștri în această carte interioară pe care v-am lăsat-o moștenire pentru a vă 

da lumina. Și tu, popor al lui Israel, vei fi abordat, pentru că tu ești stăpânul revelațiilor Mele. Dar acest 

privilegiu nu este doar al tău, acest dar este pentru toți copiii mei. Toți vor urma calea spiritualizării și vor 

căuta dialogul de la spirit la spirit. 

13 Voi veți fi precursorii acestor revelații, așa cum ați fost dintotdeauna, pentru că v-am trimis pe 

pământ și v-am dat misiunile Mele, spunându-vă: "Aduceți mesajul Meu de mântuire omenirii!". Vorbește 

cu toată convingerea ta! Predicați și propovăduiți așa cum este voia Mea! 

14 Sunteți încă în perioada de pregătire, oameni buni, nu puteți spune încă că ați ajuns la deplina 

desfășurare a darurilor voastre. Ați făcut primii pași în intimitatea acestor adunări. Dar după aceea, când vi  

se vor cere dovezi și Eu le voi acorda ─ dacă este voia Mea ─ prin mijlocirea voastră, atunci acordați-mi 

milă. Deși v-am îmbrăcat mai înainte cu umilință, nu nesocotiți cuvântul Meu, nu semănați pe un pământ 

sterp. Dezvoltă-ți intuiția, astfel încât, la ora potrivită, să poți vorbi conform voinței Mele pentru a conduce 

grupul de oameni pe care ți-l voi indica la masa Maestrului tău. 

15 Astăzi locuiți pe pământul pe care vi l-am încredințat prin voința mea, în care au înflorit pacea, 

umilința și ospitalitatea. Această națiune a fost casa voastră și în sânul ei ați avut parte de împlinirea 

cuvântului meu. V-am anunțat întoarcerea mea și mi-am ținut cuvântul. Munca mea s-a terminat. 

Dacă nu v-ați îndeplinit încă sarcina, vă voi acorda timpul necesar pentru a o face. Dar Eu, ca Tată, Mi-

am îndeplinit sarcina printre voi și, în funcție de progresul vostru, v-am vorbit. În funcție de pregătirea 

voastră, am revărsat Cuvântul Meu pentru ca voi să îl înțelegeți și să-l înțelegeți. Nu v-am vorbit cu o 

exprimare de neînțeles, ci cu cuvinte simple, pe care le înțelegeți toți, ca să le înțelegeți. V-am adunat, v-

am pregătit și v-am făcut cunoscute darurile care erau deja în spiritul vostru, confirmându-le doar pentru că 

natura voastră trupească nu le cunoștea. 

16 Voi, copiii poporului lui Israel, știați ce fusese scris de la început. Voi vă cunoșteați destinul, v-ați 

simțit responsabilitatea, dar a fost necesar ca, în încarnarea voastră pe pământ, Cuvântul meu să devină 

om, pentru ca voi să înțelegeți voința și ordinele mele. Ați venit în ajutorul umanității în acele momente în 

care aceasta era îngenuncheată, în care și-a golit cupa foarte amară, în care ispășirea a ajuns la maxim. Ați 

pus piciorul în această națiune și v-am spus: întreaga voastră ființă a fost pregătită pentru a deveni balsam 

și milă printre oameni. 

17 Deveniți activi pentru ca ei să vă poată recunoaște și să fie martori că sunteți emisarii mei. V-am 

pregătit pentru asta. 
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Cu toate acestea, la unii încă mai văd îndoială. Dar iată că încercările vă vor da lumina de care aveți 

nevoie ─ nenumărate teste de iubire pe care vi le pregătesc. 

18 Pregătiți-vă și aprofundați-vă mereu, voi care ascultați cuvântul meu de învățătură. Nu o priviți 

superficial, pătrundeți-i sensul, astfel încât să puteți rămâne în aceste momente în regiunile spirituale, 

aproape de Mine, și să vedeți evenimentele din Înălțarea de Dincolo. 

19 M-am făcut cunoscut într-un mod simplu, fără ostentație, pentru a vă învăța umilința, și este voința 

mea ca voi să recunoașteți și să simțiți măreția ei în aceste manifestări simple. Eu v-am dat darurile 

spirituale pentru ca prin ele să mă vedeți, să mă auziți și să mă simțiți în toată ființa voastră. Am atins toate 

corzile sensibile ale inimii voastre și v-am mângâiat cu cuvântul Meu. Niciun cuvânt omenesc nu v-a 

oferit răcoarea, pacea și fericirea pe care vi le-a oferit această instrucțiune, și Mă puteți recunoaște după 

acest "gust", după această esență pe care o infuzez în ea. 

20 După anul 1950 veți fi mai fermi în credință. Convingerile tale vor fi mai puternice. Veți putea să 

vă amintiți cu respect și venerație orele în care raza mea universală, transmisă prin mintea umană, a 

devenit Cuvântul care vă încuraja, vă ghida, vă consola. Tot în a doua oară le-am spus ucenicilor Mei: 

"Fiul Omului trebuie să moară ca să fie crezut". În a treia oară vă spun: După completarea Cuvântului Meu 

prin intermediul omului, voi găsi mai multă credință și voi fi iubit mai mult. 

21 V-ați amintit în acest timp de anii predicării mele ─ cei trei ani în care mi-am pregătit ucenicii, în 

care am trăit cu ei. Ei au văzut toate lucrările Mele și, în pregătirea lor, au fost capabili să pătrundă în 

inima Mea și să privească puritatea, toată măreția și înțelepciunea care erau în Stăpân. 

Faptele mele de atunci nu au fost făcute de dragul publicității, umblarea mea pe pământ a fost modestă; 

dar cel care era pregătit a avut o bănuială despre măreția prezenței mele și despre timpul în care trăia. 

Mi-am ales ucenicii, pe unii dintre ei i-am găsit pe malul râului și i-am chemat, zicându-le: "Urmați-

Mă. Când și-au fixat privirea asupra Mea, au înțeles cine era Cel care le vorbea, și astfel i-am ales unul 

câte unul. 

22 Ei M-au urmat cu credință ─ spiritul lor ─, ascultând de porunca Mea, înțelegând dragostea Mea și 

păstrând în inimile lor comoara care le-a fost încredințată. Ei nu au vrut ca această bogăție să se piardă și, 

după un anumit timp de la plecarea Mea, au scris Cuvântul Meu și l-au înmulțit pentru ca el să nu dispară 

din mintea și din inima generațiilor viitoare, dar și a celor care nu M-au auzit. Ei au scris, inspirați de 

Mine, pentru ca aceste scrieri să nu fie falsificate. Cu toate acestea, oamenii le-au falsificat, le-au 

interpretat greșit. Dar scrierile originale au fost adevăratul Meu Cuvânt. 

23 Eu v-am anunțat sarcinile, v-am ales pe toți și v-am însemnat pe frunte cu semnul Meu. Unora 

dintre voi le-am spus: "Pregătiți-vă ca să profețiți"; altora le-am spus: Pe alții v-am pregătit pentru ca voi 

să faceți cunoscută mulțimii inspirația spirituală, iar pe alții v-am pregătit pentru ca raza universală, 

transmisă prin intelectul lor, să facă cunoscut cuvântul Meu. 

24 Tuturor v-am încredințat daruri prețioase ─ daruri ale Duhului, daruri veșnice. Nu ați fost aleși 

doar în această perioadă pe care o trăiți, ci ați mai avut această abilitate și după această perioadă veți 

continua să o aveți. Dar vă spun că desfășurarea sa va depinde de modul în care v-ați pregătit. Nu voi 

permite ca sufletul tău să stea pe loc. Îl voi pregăti pentru calea mereu ascendentă, pentru scara care duce 

la Mine. Căci în Împărăția Mea este un loc pregătit pentru fiecare dintre voi, iar timpul este scurt. Trebuie 

să vă grăbiți pașii pentru ca în scurt timp să ocupați locul destinat spiritului vostru. 

25 Există ierarhii în regatul meu? Nu știți. Vă spun doar atât: faceți un efort! Luptați pentru ca voi să 

puteți obține desfășurarea tuturor facultăților voastre, pentru ca voi să Mă înțelegeți prin ele, pentru ca voi 

să Mă iubiți și să vă îndepliniți sarcina în orice moment. 

26 Astăzi locuiți pe pământ, dar mâine trebuie să vi se pregătească o nouă cale. În momentul în care 

sufletul va ajunge la pragul acelei lumi, îi voi cere socoteală și îl voi conduce spre o viață nouă. 

27 Nu vorbesc în deșert în acest moment. Mulțimi mari aud vocea mea în toate bisericile, în toate 

adunările care s-au pregătit. Dar Ilie este ghidul vostru, el este cel care vă dă profețiile, el este cel care vă 

pregătește. El este precursorul. Simte-l în fața ta, mereu în jurul tău. 

28 Ori de câte ori te lovește o încercare, invocă-l pe Ilie, care este Lumina, care este cel care 

pregătește calea. În acel moment de încercare, Ilie și cu mine vom fi cu voi. 

29 Acum sunt ultimele vremuri ale Cuvântului Meu, de aceea vă vorbesc în acest fel. Căci nu vreau să 

fiți neliniștiți, nici să fiți împrăștiați. 
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30 Veți continua să vă adunați împreună și să vă sprijiniți unii pe alții. Fiecare să-și manifeste darurile 

sale: Cel care este văzător trebuie să se pregătească pentru a primi mesajul dacă aceasta este voința Mea ─ 

anunțul, lumina care va ghida acest popor ─ și astfel fiecare trebuie să lucreze conform darurilor sale, fără 

egoism, în adâncă umilință, cu toată înălțimea sufletului, știind că făcând acest lucru scrie în Marea Carte a 

Eternității ─ că fiecare dintre lucrările voastre va fi judecat de copiii voștri, de urmașii voștri ─ știind că 

lucrarea pe care v-am poruncit să o faceți este lucrarea Duhului Sfânt. 

31 În această zi vă unesc, vă las pregătiți ca o singură familie. Privește! Pregătiți-vă cu toții, pentru ca 

prin rugăciunea voastră să ajutați națiunile, conducătorii, toți cei care poartă o mare responsabilitate. Căci 

mai presus de voința tuturor acestor creaturi este voința Mea, Legea Mea este dreptatea inexorabilă, iar 

alături de Legea Ispășirii este Legea Iubirii. 

32 Rămâne același: oricine comite o fărădelege trebuie să își curețe fărădelegea, să o ispășească. Dar 

în ispășirea Sa va exista mângâiere prin Duhul Sfânt. 

33 Eu sunt Mângâietorul, Eu sunt Duhul Adevărului promis. Încă de pe vremea patriarhilor, se anunța 

acest moment în care oamenii vor goli cea mai amară cupă. De atunci s-a spus că Mângâietorul va veni la 

voi pentru a vă ajuta în ceasul încercării. 

34 Astfel Mi-am împlinit cuvântul Meu, v-am pregătit, popor al lui Israel. Vă umplu și pe voi, 

discipolii mei, de milă, de mângâiere și de iubire. Cunoașteți-vă darurile, folosiți-le pe calea cea bună, 

lucrați prin gândirea și rugăciunea voastră, pentru ca voi să fiți un balsam în mijlocul umanității, pentru ca 

voi să opriți înaintarea răului. 

35 Legea mea este în fiecare dintre voi, chiar și ordinele, darurile latente; simțurile și facultățile sunt 

pregătite, ochii sufletului sunt deschiși. Spiritul este receptiv pentru că este Scânteia Divină, astfel încât să 

puteți înțelege ora în care trăiți și să vă rugați, să mijlociți și să lucrați conform directivelor Mele. 

36 Vă binecuvântez. Toate plângerile umanității sunt ascultate de Mine și fiecare dintre cererile lor 

este ascultată. 

37 Încă o dată vă confirm darurile pentru ca voi să le exercitați plini de iubire pentru umanitate. 

Învăluie-i în iubirea ta, în pacea pe care ți-o dau și în lumina pe care o răspândesc în cuvântul meu. Ți le 

încredințez ca unei surori. 

38 În voi binecuvântez toată omenirea, așa cum este scris, și le spun să aștepte vremurile bune, când le 

voi da belșug și pace. 

39 Astăzi sunteți la apogeul vremurilor, iar eu vă întăresc doar ca să puteți supraviețui testului. Dar 

promisiunea este prezentă în fiecare dintre voi că, după ispășire, va fi pace, va fi binecuvântare pentru toți 

și va fi începutul unei noi căi pe care omenirea o va urma spre spiritualizare. 

40 Spiritul meu divin va culege roadele pe care le veți produce prin misiunea voastră spirituală. 

41 Voi sunteți muncitorii neobosiți care au cultivat sămânța de aur pe care v-am încredințat-o în 

această a treia eră, și din această sămânță bună îmi arătați ceva. Mă uit la ea și văd în duh că unii dintre voi 

M-au înțeles și, prin învățătura și înțelepciunea Mea, se transformă în ucenicii iubiți care, prin 

împuternicire de la Mine, transmit Vestea cea Bună semenilor lor în toate felurile. De asemenea, ceilalți 

îmi arată efortul pe care l-au depus prin încercările în care sufletul lor a reușit să triumfe și să depășească 

tot ceea ce au întâlnit pe drumul lor. Căci ați auzit glasul Meu care v-a făcut să tremurați și nu v-a lăsat să 

adormiți din nou pe calea voastră. 

42 Te-ai ridicat în grabă la chemarea Mea pentru a asculta porunca Mea, care este legea pe care am 

imprimat-o în inima ta, și plin de remușcări ai putut să vezi că vremurile te-au luat prin surprindere și că ai 

ascuns această lucrare atât de mare și sublimă, de o valoare inestimabilă, pe care am încredințat-o 

spiritului tău. Dar pocăința ta a ajuns până la Mine, privirea Mea de Judecător a recunoscut că sufletul tău 

a plâns pentru timpul pierdut, iar în ultima clipă implori iertare, milă și compasiune. 

43 În acest fel îi primesc pe cei care s-au trezit din somnul lor adânc și îmi arată hotărârea lor de a-și 

îndeplini misiunea și de a se supune, pentru că ei își dau seama că am încredințat spiritului lor o misiune 

dificilă și că lumea are nevoie de voi pentru a porni la drum, astfel încât, prin mijlocirea voastră, ea să 

obțină salvarea și să scape de ruina ei pentru a se reîmprospăta în lumina pe care ați văzut-o în această a 

treia eră. 

44 V-am pregătit și v-am înzestrat din nou cu cele mai mari daruri. Lumina Mea v-a luminat inima și 

mintea, iar în conștiința voastră simțiți responsabilitatea pe care o aveți în lucrarea Mea de a porni ca 
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mesageri ai Divinității Mele și de a face cunoscută oamenilor pacea pe care au căutat-o în diferite moduri, 

pentru ca voi să dați viață în numele Meu sufletelor care, timp de secole, au fost moarte pentru viața de 

har. Pentru aceasta v-am chemat pe voi, popor al lui Israel, și cuvântul Meu, prin intermediul purtătorilor 

de cuvânt, a răsunat printre voi ca un clopot puternic. Totuși, nu toți m-ați înțeles. 

Dar cei care au interpretat voința Mea s-au ridicat la Mine pentru a primi misiunile pe care trebuie să le 

îndeplinească în viață, pentru a Mă cunoaște și a se cunoaște pe ei înșiși, pentru a se elibera de sclavia pe 

care sufletele lor au îndurat-o timp de secole. 

45 Voi sunteți sufletele care aveți în voi înșivă libertatea pe care numai mila Mea v-o poate da, și nu 

veți mai fi sclavi și nici nu veți cădea dacă vă veți legăna complet și vă veți uni spiritul vostru cu al Meu. 

46 Vreau să simțiți pacea și iubirea Mea și să vă întăriți în această iubire pentru ca piciorul vostru să 

nu se mai oprească, ci să avanseze mereu până când veți ajunge în vârful muntelui ─ astfel încât, prin 

înălțimea și armonia care există între spiritul vostru și al Meu, să recunoașteți cele multe pe care omenirea 

urmează să le primească din mila Mea prin mijlocirea voastră și să fiți transmițătorul marilor Mele 

beneficii, al revelațiilor Mele pe care vi le-am adus ca Spirit Sfânt. 

47 Este voința mea ca voi să porniți ca soldați, apostoli, discipoli și lucrători și să vă dedicați copiilor 

mei care așteaptă momentul eliberării lor, care, ca și voi, așteaptă să găsească masa pusă cu pâinea vieții. 

Această umanitate a simțit doar duritatea vremurilor rele și greutățile s-au instalat în spiritul ei. Acum 

este momentul în care lumea tremură, pentru că purificarea ei este mare, durerea o trezește și devine 

conștientă de faptul că Cuvântul meu, care este scris, se împlinește acum. 

48 Această umanitate se trezește acum, în mijlocul propriei dureri, pentru a vedea lumina unei noi 

zile. Dar voi, popor iubit, în împlinirea cuvântului meu, veți fi martorii mei și veți duce peste tot acest 

mesaj de pace și veți arăta tuturor încă o dată calea spre mântuire. 

49 Israel: Lupta pe care spiritul tău a dus-o cu întunericul a fost mare. Ați pornit pe urmele Mele și ați 

fost surprinși de încercări. Unii dintre voi M-au înțeles și s-au recunoscut unii pe alții. Pentru că au văzut 

că lucrarea mea nu are nici un cusur, că este pură ca fulgii de zăpadă și, plini de devotament și de dorință 

spirituală, au pornit să facă omenirea să se bucure de lucrarea mea. Alții, care se ospătează cu învățăturile 

mele, nu au pătruns adevărata semnificație pe care o poartă cuvântul meu. Ei nu au înțeles împlinirea pe 

care o aștept de la fiecare dintre aleșii Mei. 

50 Vreau să vă văd uniți spiritual, vreau să găsesc în inima voastră rodul iubirii pe care v-am dăruit-o, 

vreau să vă văd mâna voastră unită cu dreapta mea. Se apropie timpul în care trebuie să dai dovadă de 

prezența mea printre semenii tăi, când trebuie să le vorbești plin de lumină și adevăr cu cuvinte clare, să le 

arăți inima ta ca locuință a Spiritului meu divin și să le spui că tu ești aducătorul beneficiilor spirituale care 

s-au revărsat din vistieria mea în acest timp. 

51 Învie, Israel, ca un copil al luminii care a învins întunericul care ți-a stat în cale. Arătați lumii 

înnoirea voastră, spiritualizarea voastră, pentru că v-am înzestrat cu putere. Cu exemplul tău bun și cu 

rugăciunea ta, trezește-i pe semenii tăi care dorm și vorbește-le așa cum face Spiritul meu divin. Nu fiți 

blasfemiatori și nu vă împietriți inimile față de iubirea mea și față de iubirea aproapelui vostru. Căci în voi 

s-a revărsat harul meu și darurile Duhului Sfânt, ca să vă înmulțiți ca o sămânță bună. 

52 Primesc efortul pe care sufletul tău l-a făcut în acest timp pentru a deveni slujitorul Meu, iar la 

sfârșitul zilei de muncă îți voi da răsplata pe care ai câștigat-o: va fi cununa de lauri pe sufletul tău. 

V-am promis că, dacă îmi veți arăta doar un pic de înțelegere și ascultare, voi fi cu voi, vă voi 

împodobi și vă voi da ceea ce vi se cuvine ca și copii ai luminii, ca și aleși ai acestei Ere a Treia ─ ca și cei 

pe care i-am purificat cu Sângele Meu Divin, pentru ca voi să fiți cei care să-mi dați mărturie. 

53 V-ați examinat pe voi înșivă și v-ați văzut slăbiciunea și imperfecțiunea. Pentru momente în care 

ți-a lipsit credința și încercările te-au luat prin surprindere. Dar tu ai tremurat în fața privirii mele divine, 

care vede cele mai secrete taine ale ființei tale. 

Vreau să simțiți felicitările pe care Spiritul Meu vi le oferă pentru că ați muncit și v-ați străduit 

conform Legii Mele, Misiunii Mele Divine, și pentru efortul vostru, pentru durerea pe care ați suferit-o 

pentru a Mă urma în confruntarea și învingerea încercărilor, vă încredințez o bijuterie de o valoare 

inestimabilă: Înțelepciunea mea. 

54 în calitate de Spirit Sfânt, îmi revărs în tine radiațiile mele, dar fă un nou efort în fiecare zi pentru 

ca spiritul tău să atingă o mare înălțare și inima ta o mai mare spiritualizare. Căci voia Mea este ca tu, 
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Israele, să fii ca o oglindă curată pentru semenii tăi și să-mi dai mărturie prin faptele tale. Arătați sufletului 

rodul mântuirii, transmiteți mesajul păcii Mele între oameni. 

55 V-am unit și v-am adunat în acest timp pentru a vă da "haina" de apostol, de soldat, pentru a vă 

împodobi sufletul cu harul meu și cu lumina mea. Datorită ție, lucrarea mea nu va fi sfâșiată, nu va fi 

batjocorită, nu va fi ridiculizată. Vă las această responsabilitate pentru ca mulțimile să se ridice la viața 

harului datorită exemplului vostru, pentru ca omenirea să audă chemarea mea și să vină la mine, pentru că 

eu îi aștept. 

56 Sabia mea de lumină se luptă în prezent cu întunericul și îl învinge. Pregătesc căile pentru ca voi să 

vă ridicați cu sinceritate și să împliniți Legea mea în cadrul lucrării mele divine. Ți-am încredințat o mare 

parte din mila mea pentru ca inima ta să fie zguduită în fața durerii și a mizeriei umanității. V-am făcut să 

vedeți toată durerea pe care o suferă lumea în acest moment și suferința sufletelor, pentru ca voi să 

vegheați și să vă rugați, pentru ca voi să lucrați proclamând adevărul meu și cultivând virtutea în inimile 

voastre. 

57 Nu vreau să Mă simțiți departe, pentru că v-am spus că, în virtutea spiritualizării voastre, mă veți 

simți cu toții, mă veți percepe direct. Spiritul vostru va auzi vocea Mea și, din punct de vedere spiritual, 

veți vedea Prezența Mea. Astfel, vă voi vedea spiritul vostru unit cu al Meu pentru eternitate, căci aceasta 

este voința Mea. 

58 Pregătește-te, Israel, ca să mă slujești cu ascultare și iubire. Căci v-am uns ca să fiți adevărații 

ucenici. 

59 În voi construiesc în prezent templul Duhului Sfânt și vă pregătesc sosirea în Noul Ierusalim. 

60 Dă-le semenilor tăi care se apropie de tine cu bunăvoință să se bucure de rodul înțelepciunii mele, 

dă-le tuturor celor care o cer, dă-le celor dintâi și celor din urmă. Hrănește-i cu pacea mea, veghează 

asupra lor și distribuie-i printre oameni ca mărturie a prezenței mele printre voi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 343  
1 Mă manifest ca milă și iubire față de toți cei care Mă caută. Oamenii merg pe căi diferite, dar Ilie 

neobosit deschide calea și vă arată portul mântuirii ca un far strălucitor în acest timp. 

2 Voi, poporul lui Israel, veți duce Cuvântul Meu în toată lumea, veți porni fără să vă temeți de 

valurile mării furtunoase, fără să țineți cont de discordia care agită omenirea. Vă veți apăra cu armele 

iubirii pe care le-am încredințat spiritului vostru și cu Legea mea veți îndepărta bandajul întunericului. În 

acest fel, omenirea Mă va recunoaște și va face parte din poporul Meu iubit. 

3 Nu vă lăudați în fața semenilor voștri, fiți umili și arătați-le exemple bune. 

4 În toate timpurile, omenirea nu a apreciat mila Mea, ci L-a judecat greșit pe Cel care a creat tot 

ceea ce există în univers. Maestrul v-a dezvăluit rațiunea tuturor lucrurilor, pentru ca voi să fiți în armonie 

cu creația, îndeplinind Legea mea ─ acea Lege care nu vă provoacă durere, dar care vă va conduce sufletul 

spre pacea eternă. 

Oamenii au creat legi diferite și au arătat căi diferite vecinilor lor. Dar pe ele au experimentat doar 

durere și confuzie, iar marile mulțimi au căzut în abisuri. 

5 Voi pune o limită la răutatea rasei umane ─ cei care dezbină națiunile. Se vor uni și nu vor mai 

secera vieți nevinovate. Priviți văduvele, copiii care merg pe drumul lor fără apărare și orfani. Această jale 

vine la Mine, popor iubit! 

6 Oamenii, în orbirea lor, blasfemiază Numele Meu Divin atunci când sunt copleșiți de durere. Sunt 

binecuvântările mele, pe care le-am dat din mila mea perfectă, cauza suferinței lor? Nu, copiii mei. Cauza 

se află în propriul lor păcat. 

7 Toată durerea lor este rodul pe care l-au obținut prin neascultarea lor. Tu, însă, vei conduce 

popoarele la iubire, la armonie, la pacea pe care le-o ofer în acest moment. 

8 V-am anunțat că vor apărea printre oameni falși hristoși și, de asemenea, printre voi, mulți vor fi 

înșelați și vor da curs ispitelor și vor confunda omenirea. Dar fiecare suflet va trebui să se înfățișeze 

înaintea scaunului Meu de judecată și atunci îl voi întreba ce a făcut cu ordinul Meu, cu instrucțiunile 

Mele. De asemenea, voi întreba sufletele în ce constă dragostea și mila pe care le-au adus în lume. 

Lumina mea va risipi întunericul pentru a salva omenirea de păcatul ei și pentru a îndepărta bandajul 

întunecat de pe ochii ei. Astfel, iubirea mea vă va ajuta să respingeți tentația, pentru ca toți să vadă calea 

de lumină pe care v-am trasat-o. 

9 Se apropie bătălia, iubite Israel! Dar în confuzia de viziuni ale lumii care va apărea în rândul 

omenirii, voi veți fi ca un curcubeu al păcii, dând un exemplu de spiritualitate și de iubire și rupând 

lanțurile care îi leagă pe oameni de materialism. Să vorbești cu cuvinte smerite și să arăți legea în duhul 

tău. În acest fel, lumea vă va recunoaște. 

10 Dacă sunteți pregătiți, veți merge mai departe și, cu exemplul vostru, veți ține sus stindardul 

duhovnicesc trinitar-marian, aducând credință, speranță și milă, traversând mări, ceruri, deșerturi și văi 

pentru a ușura durerea umanității și a aduce pacea mea celor care au băut paharul suferinței. 

11 Eu v-am dat lumina, învățătura și poruncile mele în cel de-al treilea testament care, împreună cu 

primul și al doilea, formează o singură învățătură de iubire și de milă, pentru ca oamenii să se iubească 

unii pe alții, pentru ca ei să nu-și mai creeze un vițel de aur și să nu mai hrănească fanatismul și idolatria, 

ceea ce i-a îndepărtat de adevărata cale. 

12 Eu salvez sufletele pentru ca ele să nu mai hrănească superfluul și răul pe care ispita le-a făcut să 

creadă. Aceasta este bătălia ta, Israele! Iubirea mea se va arăta pe toate căile pământului și nimeni nu va 

putea să-ți răpească mila pe care am pus-o în sufletul tău. 

Eu sunt Tatăl vostru care coboară să vă învețe să vorbiți cu iubire, care vă încurajează cu pacea sa, care 

imprimă cuvântul său cu litere de neșters în partea cea mai ascunsă a inimii voastre. 

13 Am venit plin de blândețe, ca să Mă luați ca exemplu. Vorbesc prin diferiți purtători de voce, în 

conformitate cu ceea ce au spus profeții, iar voi simțiți pace și confort atunci când sunteți cu Mine. M-am 

întors în această a treia eră cu mari comori spirituale pe care să le încredințez spiritului vostru. 

14 În calitate de Maestru, vă dau o altă pagină din cartea învățăturilor Mele. În cuvântul meu vă dau 

mângâiere și viață de har, pentru ca voi să puteți continua pe calea care vă va duce spiritual la mine, unde 

veți găsi adevărata fericire. 
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15 Mic este numărul celor care s-au pregătit să simtă pacea mea și să-mi audă vocea în adâncul ființei 

lor, pentru a deveni mesageri ai acestei păci. 

16 Voi sunteți poporul Meu, care ați fost însemnați cu Sângele Mielului în Prima Epocă ─ cel pe care 

l-am eliberat din robia lui Faraon. 

17 De-a lungul timpului, sufletul tău a evoluat prin intermediul diferitelor corpuri terestre. Numai eu 

știu prin ce durere ați trecut. Dar, prin experiența pe care ați dobândit-o, v-ați apropiat tot mai mult de 

Tatăl. 

18 Timpul prezent este marcat de reparație pentru ca mâine să nu suferiți în valea spirituală. Am venit 

să vă eliberez sufletul din toate lanțurile sale, pentru ca el să se ridice spre Mine și să ajungă în casa divină 

unde vă așteaptă Tatăl. 

19 Mare este dragostea mea pentru tine. Nu vreau să te mai văd suferind și plângând pe calea ta. 

Vreau să vă văd fericiți și bucuroși în timp ce practicați legea mea pe drumul pe care vi l-am pregătit. 

Lumea mea spirituală este gata să vă ajute în îndeplinirea misiunii voastre dificile. 

20 Cuvântul meu este mângâierea divină pentru sufletul tău. Purtați-o mereu în inima voastră, ca să 

puteți fi cu Mine. Iertați-i pe semenii voștri dacă ei îmi denigrează lucrarea, dacă rup "haina" cu care v-am 

împodobit. Lasă această problemă în seama Mea. Dați un exemplu bun, ca Maestrul vostru, și veți vedea 

că semenii voștri nu vă vor mai tulbura liniștea și vor veni la voi doar pentru a vă întreba cum ați ajuns la 

atâta mărinimie. 

21 Nu este voința mea ca tu să te obișnuiești cu durerea. Dacă te-a purificat, este pentru că ai avut 

nevoie de ea. Acum, că ai dobândit experiență, caută pacea mea și urmează calea mea. Lucrați neobosit 

pentru ca cuvântul meu să ajungă printre oameni. 

Acestea sunt câmpurile pregătite unde această sămânță va înflori și va da roade. Căci oriunde se vor 

găsi trei inimi care au în ele harul cu care am înzestrat sufletul în această a treia eră, voi coborî pentru a le 

oferi căldura și mângâierea Mea. Acestea sunt sufletele care Îmi aparțin, pe care le-am chemat ─ sunt cele 

care au hrănit fanatismul și idolatria și pe care le-am ales din diferitele credințe și rituri. 

22 Iubiți oameni: În toate timpurile v-am chemat sufletul, dar voi nu ați știut să vă stăpâniți natura 

materială pentru a îndeplini ordinele mele divine. 

23 Nu toți înțelegeți ce înseamnă fiecare dintre cele șapte trepte ale scării cerului pentru sufletele 

încarnate. Ele semnifică evoluția pe care fiecare suflet trebuie să o realizeze, pentru că trebuie să vă 

întoarceți la Mine la fel de puri cum ați ieșit din Spiritul Meu. Dar tu ți-ai pătat sufletul în diferitele tale 

reîncarnări și nu ai ascultat de poruncile Mele. De aceea, iubiți copii, ați venit din nou în lume pentru a vă 

repara. 

24 V-am auzit pe acele planuri spirituale ─ plini de remușcări pentru că nu ați împlinit Legea Mea. 

Mi-ați spus: "Tată, Tată, dă-mi un trup pământesc ca să împlinesc prin el poruncile Tale". Și v-am acordat 

această șansă, v-am trimis în această lume pentru ca să vă îndepliniți sarcina într-un corp nou. 

25 Oare doar numărul mic pe care îl reprezentați voi ascultă cuvântul meu în acest moment? Cu 

adevărat nu! Sufletele neînsuflețite primesc și ele acest mesaj. 

26 În toate timpurile, m-am revelat vouă, așa cum a fost voința Mea, pentru a vă face cunoscută o 

singură Lege, o singură Poruncă a unui singur Dumnezeu care v-a salvat cu iubirea Sa divină. 

27 Legea mea este iubire și milă. Încă din prima eră v-a fost dată prin Moise, pentru ca voi să fiți 

guvernați de ea. 

În Epoca a doua, le-am vorbit discipolilor Mei despre a doua revelație a Mea, iar ei M-au întrebat: "Ce 

semne vor fi despre venirea Ta în acel timp?". Dar Eu le-am spus că oamenii se vor lepăda unii de alții, că 

vor fi mari războaie ucigașe, că se vor bate între ei, că răul va abunda. 

Astăzi vă spun: Copiii sunt infectați cu răul de la o vârstă fragedă, nu există pace în case, nici în 

națiuni. Părinții nu le dau copiilor lor un bun exemplu de respect și moralitate. Cât de mult suferă spiritul 

meu de toate acestea! 

28 Cuvântul meu a fost cu voi pentru ca voi să le arătați lumina celor dragi, pentru a nu-i lăsa în 

întuneric. Eu v-am dat lumina pentru ca voi să înlăturați orbirea și ignoranța. 

29 Am venit să dau sufletului tău măreția ─ o măreție întemeiată pe împlinirea legii mele, care este 

iubirea mea. Dar trebuie să vă dovediți demni de această măreție, îndeplinindu-vă misiunea de a-l urma pe 

Maestrul vostru. 
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30 M-am făcut cunoscut prin purtătorii de cuvânt, pentru că nu vreau să vă fie foame și sete, pentru că 

Cuvântul Meu este Pâinea vieții veșnice. Aceasta este lumina și este instrucțiunea pe care v-am dat-o 

pentru ca voi să fiți discipoli buni care să se modeleze pe cei din Era a doua. 

31 Mulțimile de ascultători se înșală și îl iau pe purtătorul de voce ca și cum ar fi divinitatea mea. Nu, 

iubiți copii. Eu sunt în sensul acestui cuvânt, în lumina pe care v-o trimit din perfecțiune. 

32 Eu sunt Iubirea Tatălui și vă aștept cu răbdare pe vârful muntelui pentru a vă arăta de acolo scara 

pe care spiritul vostru a reușit să urce. Dar aceia dintre voi care au fost prea slabi vor fi căutați de către 

reprezentanții diferitelor secte și comunități religioase. 

33 Nu toți veți deveni adevărații mei slujitori, nu toți veți fi puternici. Când va veni acest test, mulți 

dintre voi Mă vor nega, la fel ca ucenicul iubit care M-a negat, deși era al Maestrului. 

34 Timpul în care încă Mă fac cunoscut vouă prin intermediul purtătorilor de cuvânt este scurt. Dar 

înainte de plecarea Mea, vă voi umple de putere și tărie, astfel încât întunericul să nu vă învăluie și să nu 

cădeți în abis. Din Înălțimile de Dincolo vă voi trimite încurajările Mele și marile gazde ale Lumii Mele 

Spirituale pentru a vă ajuta. Vă veți apăra cu armele iubirii. 

35 Eu v-am dat aceste arme din care scântei de lumină vor ajunge la marile mulțimi. În orice moment 

v-am apărat și nu m-am despărțit de voi. Dar în acest timp nu mă veți mai auzi prin intermediul unui 

purtător de voce, pentru ca apoi să primiți revelația mea de la spirit la spirit. 

36 Legea Mea nu a fost dictată de om, ci a ieșit de la Mine. Dar lumea, pornind de la învățătura Mea, 

a creat diferite religii, credințe și rituri, în funcție de înțelegerea sa, pentru a spune apoi omenirii: "Aceasta 

este adevărata cale". Dar Eu nu am creat religii, ci v-am arătat Legea în orice moment. 

37 Pentru a o face de neuitat pentru voi, am dat Trupul și Sângele Meu pentru voi, iar acest sacrificiu 

al iubirii divine vă va spune pentru totdeauna: "Iubiți-vă unii pe alții". 

38 Adevăratul popor al lui Israel este datorită Duhului, iar lor le-am dat Cuvântul Meu din belșug, 

pentru ca ei să nu se rătăcească și să apere Lucrarea Mea cu sabia luminii și a iubirii. 

39 Nu M-am adresat trupului tău, pentru că el se va scufunda în pământ după ce își va fi îndeplinit 

sarcina. De aceea vă spun: Străduiește-te să păstrezi haina sufletului și împodobește-o cu fapte bune pentru 

aproapele tău. 

40 Te iubesc cu dragoste divină. Vă spun din nou: iertați-vă semenii așa cum eu vă iert greșelile. Nu 

vă trădez, nici nu vă condamn. Te mângâi în adâncul inimii și al sufletului tău. Dacă îmi lăsați în grija Mea 

problema celor care vă jignesc, la timpul potrivit voi cântări faptele fiecăruia pe cântarul dreptății Mele 

perfecte. 

41 Arătați doar blândețe și un zâmbet pe chipul vostru, pentru ca prin exemplul vostru cei care poartă 

întunericul acestei lumi să se aplece ─ pentru ca voi să fiți cei care le arătați barca de salvare și să salvați 

acele suflete care îmi aparțin. 

42 Nu vă temeți de batjocura omenirii; dați-i învățătura mea și spuneți-i că împărăția mea nu este din 

această lume. Dumnezeul care a creat această lume nu îi aude, nu le vorbește, nu le vorbește și nici nu Îl 

văd așa cum cred comunitățile religioase. Dar eu aud totul, văd totul și știu totul. Știu ce-mi cere fiecare 

inimă în mod alegoric. Astăzi vă spun, așa cum v-am spus în al doilea veac: "Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața". 

43 Întoarce-te la bolnav și lasă-ți iubirea și mila ta în el în timp ce te ridici la Mine din duh în duh. 

Luați ca model exemplele mele din a doua eră. Am coborât sensibilitatea în inima ta, ți-am dat lumina și 

darul vindecării. Ridică-ți sufletul și voi da balsamul tămăduitor celor bolnavi prin mijlocirea ta. 

44 Nu doresc bisericile de piatră, ci caut biserica din sufletul și din inima voastră pentru a locui în ea 

atunci când există spiritualitate în voi. 

45 După 1950, vă veți aduna în casele Mele de rugăciune și vă veți pregăti pentru ca spiritualizarea să 

fie în voi. Nu veți mai auzi Cuvântul Meu prin intermediul intelectului uman, ci veți putea conversa cu 

Mine de la spirit la spirit, iar cântecele voastre vor fi înălțarea sufletului vostru. 

46 Încercările vor fi severe și nu toți veți rămâne fermi. Mulți dintre voi vor cădea în abis și vor pierde 

lumina pe care v-am dat-o pentru a pătrunde în întuneric. Dar aceia dintre voi care perseverează și rămân 

neclintiți se vor dovedi demni de Raiul Meu. Eu vă dau instrucțiunile, dar depinde de voi să le studiați și să 

le înțelegeți. 
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47 Israel: Au trecut 66 de ani în care ți-am arătat milă peste milă. V-am acordat beneficiile mele 

pentru ca voi să mă cunoașteți ca iubire și pentru ca voi să puteți împlini Legea mea. 

48 Am vorbit cu sufletul vostru și l-am pregătit pentru ca "Cuvântul" meu divin să se manifeste prin 

intermediul minții umane ─ astfel încât, atunci când va veni momentul final al acestei manifestări, să nu-

mi spuneți: "Nu am înțeles nimic din învățătura ta, suntem încă niște copii discipoli care nu au înțeles 

responsabilitatea misiunii pe care ne-ai încredințat-o". De aceea, iubiți oameni, nu v-am abandonat 

niciodată și v-am dat neobosit Cuvântul Meu, iar până în acest moment Raza Mea Universală continuă să 

coboare la voi. 

49 Eu sunt Perfecțiunea, Eu sunt Viața, Eu sunt Iubirea, și nu este voia Stăpânului vostru ca voi să vă 

rătăciți pe cale ─ ca după ce v-am scos din mizeria păcatului, să vă rătăciți din nou pe căile anterioare, să 

pierdeți harul Meu și să vă întoarceți în întuneric pentru a vă amesteca cu nebunia și materialismul 

umanității. Nu, iubitule. 

Israel, te-am chemat popor duhovnicesc, trinitar-marian, pentru ca tu să dovedești oamenilor harul infinit 

pe care l-ai primit de la mine. 

50 V-am proorocit multe lucruri și v-am spus: "Pregătește-te, Israele, căci vor veni vremuri când vor 

fi printre voi falși hristoși. Vei fi chinuit, iar urechile tale vor fi atinse de cuvântul elocvent al oamenilor, 

iar apoi, dacă nu ești pregătit, vei cădea în plasele ispitei. Voi înșivă vă veți face pe voi înșivă 

dezmoșteniții și veți refuza darurile Mele de har. Pâinea pe care v-am dat-o va fi aruncată și atunci vă veți 

simți cu adevărat înfometați, nevoiași și zdrențăroși, deși nu aceasta este voința mea divină. 

51 Recunoaște, așadar, Israel, că ți-am arătat adevărata cale prin Cuvântul Meu, că ți-am dat Legea 

Mea pentru ca tu să faci voia Mea, pentru ca tu să fii un discipol care dă un bun exemplu și își îndeplinește 

cu fidelitate misiunea. 

52 Nu vă cer nimic imposibil. Tot ceea ce aștept de la tine este posibil. Crucea pe care v-am pus-o nu 

vă va împovăra umerii, iar dacă uneori o simțiți grea, este pentru că nu l-ați înțeles pe Maestrul vostru și 

nu ați fost capabili să vă eliberați de materialismul vostru. 

53 În prima epocă, Moise a stat în fruntea lui Israel pentru a-l conduce prin deșert spre țara Canaan 

timp de patruzeci de ani. Dar din cauza neascultării, a necredinței și a materialismului, unii au blasfemiat, 

alții au devenit apostați, iar alții s-au răzvrătit. Dar Moise le-a vorbit în această situație cu înțelepciune și 

răbdare, pentru ca ei să nu încalce voința Celui Preaînalt, ci să fie umili și ascultători față de acel Tată care 

─ fără să se uite la neascultarea lor ─ a făcut ca mana să cadă din cer și apa să izvorască din stâncă. 

54 Vă fac cunoscute aceste exemple, oameni iubiți, pentru ca voi să mergeți pe calea cea bună și să nu 

căutați pe căi ocolite, pentru că atunci v-ați provoca singuri durere. V-am pus pe calea cea adevărată 

pentru ca voi să vă luptați, să munciți și să vă faceți demni de mila și de compasiunea Mea infinită, pentru 

ca la sfârșitul peregrinărilor voastre să găsiți Țara Făgăduinței. 

55 Va veni timpul când îmi veți cere ca Cuvântul Meu Divin să continue să se manifeste prin mințile 

purtătorilor de voce, iar voi veți cădea în genunchi în fața simbolurilor pe care vi le-am dat pentru a cere 

Divinității să coboare în raze pentru a vă vorbi despre Lege și pentru a vă acorda iubirea necesară pentru a 

continua pe cale. Dar când se va întâmpla acest lucru, vă veți aminti că, la fel ca în Era a doua, după ce s-a 

stabilit timpul plecării lui Isus, nu veți mai auzi vocea Mea sub această formă, iar din acel moment veți 

recunoaște că Prezența Mea a fost cu voi și că, prin robia voastră senzorială, v-ați obișnuit cu Cuvântul 

Meu. 

56 Trezirea ta, Israel, va fi târzie, foarte târzie, și acesta va fi motivul pentru care Inima Tatălui meu 

cel mai iubitor suferă enorm. 

57 Iubiți oameni, vreau să mă bucur de sufletul vostru ─ vreau ca atunci când ajungeți la Mine, să vă 

spun: "Iubiți copii, primiți răsplata. Iubirea mea pune pe tâmplele voastre cununa de lauri și vă deschide 

porțile Raiului meu, pentru ca în iubirea mea să vă bucurați de fericirea care este în Tatăl." 

58 Voința umană iese în față și afirmă că Cuvântul meu Divin nu va înceta să se facă cunoscut prin 

intermediul facultății umane de înțelegere, că Raza mea Universală va continua să coboare și să se facă 

cunoscută prin intermediul purtătorilor de voce pentru ceva timp după 1950. 

O mare greșeală și o gravă fărădelege au fost comise de sufletele întrupate în acele corpuri, pentru că 

au uitat că Eu sunt Perfecțiunea ─ au uitat că Eu sunt Legea inexorabilă ─ au uitat că Cuvântul Meu este 



U 343 

39 

cel al unui Rege și nu va fi luat înapoi. Pentru că v-am spus că mai curând steaua regală va înceta să mai 

strălucească decât cuvântul meu nu se va împlini în univers. 

Dar v-am indicat un moment pentru sfârșitul manifestării Mele prin intermediul intelectului uman, iar 

acest lucru se va întâmpla. Dar v-am spus, de asemenea, că nu vă voi abandona, că voi vedea pregătirea 

voastră și voi asculta rugăciunea discipolilor ─ cei cărora trebuie să le dau ultimele instrucțiuni în ultima 

clipă, pentru ca ei să fie îndrumați și să știe cum să folosească viața pe care le-am acordat-o pe acest 

pământ până în ultima clipă, pentru a pregăti noile generații să părăsească acest pământ pregătite prin 

iubire, înțelegere și milă. Eu voi pava cărările pe care va merge poporul meu iubit. 

59 Vă spun cu adevărat că după 1950 nu veți mai avea această manifestare, iar dacă omul va încerca 

să nu asculte de voința Mea și să modeleze Lucrarea în funcție de arbitrariul său pentru a o da lumii, va 

trebui să răspundă pentru aceasta în fața Mea. V-am pregătit și v-am spus, popor iubit: voința mea va fi 

ascultată, cuvântul meu se va împlini în orice moment și vă spun: va veni timpul când nu-l veți mai auzi 

sub această formă. De aceea, acumulați Cuvântul Meu în inimile voastre și păstrați sensul acestor 

proclamații. Căci mâine îi veți cere în zadar Tatălui, pentru că raza mea universală nu va mai coborî pentru 

a mă manifesta prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

60 Pregătiți-vă, ascultați, munciți și dați semenilor voștri ceea ce v-am dat eu. Vorbește și dăruiește 

Vestea Bună pentru ca toți să se trezească. Dar cei care vor să creeze o lucrare materialistă și să o adauge 

la Legea Mea, pretinzând că Maestrul va continua să se facă cunoscut prin purtătorii de voce, dacă se 

străduiesc pentru asta, dacă dorința lor este mare, vor auzi doar manifestări false. 

61 Astăzi, de vreme ce lumina Duhului meu Sfânt este cu voi, popor al lui Israel, luptați și lucrați ca și 

Stăpânul vostru. 

62 Mare este înțelepciunea mea, dar sarcina voastră este să studiați și să interpretați cuvântul meu. 

Începeți să vă luptați și să lucrați, căci veți întâlni pe calea voastră pe cel care dorește lumina mea, 

învățătura mea. Îi veți întâlni pe cei degenerate, pe cei umili, dar și pe cei înălțați, și tuturor trebuie să le 

vorbiți și să le arătați lucrarea mea. Apropie-te de ușile inimilor lor și bate o dată, de două ori și a treia 

oară. Dar dacă rămân închise, atunci mergeți mai departe. Dacă nu numai că nu vă ascultă, dar vă și 

batjocoresc, aveți răbdare și mergeți la mulțimile care au nevoie de încurajare, de mângâiere, de balsam 

pentru sufletele lor. Apropie-te de ei și "unge-i" cu cuvântul meu. 

63 Îndepărtați-vă de tot ceea ce vă încurcă mintea și dedicați-vă rugăciunii pentru ca sufletul vostru să 

fie în contact cu Dumnezeul și Domnul vostru și fiți un exemplu pentru semenii voștri care sunt orbi ─ 

arătați-le spiritualizarea. Mințile voastre vor fi luminate, astfel încât să știți cum să instruiți mulțimile cu 

adevărul meu. 

Sunt inimi care simt mângâiere la cuvintele tale; astfel vei trezi întreaga omenire. Atunci nu va mai 

exista nici egoism, nici rea voință, nici amărăciune, nici discordie, iar când vor fi cu Mine, le voi spune: 

Fericiți sunteți voi care veniți la Maestru să luați un atom din lumina Mea pentru dezvoltarea sufletului 

vostru. 

64 Oamenii sunt flămânzi de cuvântul meu. La ușa mea bat cei nevoiași, pe care vi i-am lăsat în grija 

voastră, pentru ca voi să primiți noile generații. 

65 Meditați zilnic și comunicați cu Mine de la spirit la spirit. Căile sunt pregătite prin Ilie, el te-a 

luminat ca un far. El nu a fost doar precursorul manifestării Mele în această a treia eră ─ misiunea lui se va 

încheia doar în eternitate. 

66 După 1950, dintre mulțimile care M-au auzit, unii vor rămâne cu Mine, iar alții vor pleca pe căi 

diferite. La fel va fi și cu cei aleși de Mine: Unii vor porni în grabă să se unească cu cei care avansează 

prin spiritualizare, iar alții vor rămâne din nou în materialismul lor. 

67 Adevărații mei discipoli vor pleca pregătiți și vor îndeplini cu fidelitate ordinele mele. Ei vor fi 

asemenea Fiului meu Loth ─ cel care a știut să se păstreze pur în Sodoma și Gomora când a primit 

porunca mea de a părăsi acele ținuturi care urmau să fie curățate. Discipolii mei vor supraviețui și ei 

oricărei încercări. 

68 Aveți mereu întipărit în suflet exemplul lui Avraam: când i-am cerut să-și sacrifice propriul fiu, el 

a avut încredere în Mine și Mi-a arătat marea sa credință și ascultare. Dar când era pe punctul de a-și 

sacrifica fiul său iubit, i-am trimis îngerul Meu ca să-i rețină mâna. Apoi, de dragul credinței și ascultării 

sale, i-am făcut o mare promisiune că omenirea va obține binele prin mijlocirea sa. Cu toate acestea, nu ți-
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am cerut o moarte sacrificială ─ Ți-am amintit doar de Avraam, pentru ca tu să-l iei ca exemplu în credința 

și ascultarea lui, și îți promit că vei obține Viața Veșnică. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 344  
1 Voi ascultați Cuvântul pe care vi-l pun zilnic în față ca pe o carte deschisă. Eu v-am dezvăluit 

conținutul ei, v-am adus sinceritate și lumină. Eu v-am dat esența Cuvântului Meu și iubirea Mea pentru a 

vă transforma. 

2 Binecuvântați sunteți voi, care ați înviat în sânul Lucrării Mele. Am fixat asupra voastră privirea 

mea spirituală, pentru ca voi să fiți cei care mâine să dați mărturie despre mine în fața omenirii. 

3 Mulți vor veni din diferite națiuni pentru a primi o parte din Cuvântul pe care vi l-am adus. 

Această barcă de salvare o voi arăta celor nevoiași și celor naufragiați. 

Gândiți-vă că am folosit păcătoși pentru a răscumpăra alți păcătoși. Astăzi ei sunt stâncile din care 

izvorăsc apele de cristal, ei sunt oile care sunt în turma Mea, ei sunt triburile poporului Meu ales. Le-am 

folosit și le-am consacrat în slujba mea. Ei sunt duhovnici trinitari-marianieni care se unesc într-o singură 

rugăciune pentru a se închina Tatălui și a-i oferi florile inimii lor. 

Am pus în ei mila și lumina Mea, pentru ca sufletul lor să fie desăvârșit. Ei sunt cei aleși să primească 

și să transmită omenirii prin medierea lor. Ei sunt soldații mei, lucrătorii mei, discipolii mei din această a 

treia eră. În grija lor am dat izvorul cu apă cristalină și pomul cu fructe pure. Ei sunt cei care au avut 

suficientă credință pentru a traversa din nou deșertul. Ei sunt cei care, asemenea lui Ilie, vor pleca să 

cheme marile mulțimi. 

4 Poporul ales al lui Israel: Voi ați primit însărcinarea Maestrului de a da mărturie despre Mine 

semenilor voștri. Voi sunteți Israelul cel puternic, care va fi recunoscut de omenire, pentru că peste voi am 

revărsat harul meu și lumina Duhului Sfânt. 

5 Nu lăsa acest timp să se piardă, Israel. Este necesar ca în viitor să ai parte de învățătura Mea din 

belșug, pentru ca tu să nu fii slab și să nu ai nevoie. V-am spus că după plecarea mea nu mă voi despărți de 

voi. De aceea, nu vă încredeți prea mult în voi înșivă și nu lăsați să treacă neobservat cuvântul Meu, pe 

care vi-l încredințez în prezent prin intermediul intelectului uman. Vreau să vă pregătiți încă de pe acum, 

astfel încât, atunci când vă voi trimite către umanitate, să primiți mesajul meu în mod intuitiv și să îmi 

simțiți prezența în mod spiritual. 

6 Toți cei care știu să se pregătească vor fi purtătorii mei de cuvânt. Când acest an 1950 se va sfârși, 

ochii voștri vor vedea multe minuni, căci nevoia umanității este mare. 

Pregătește-te, Israel, pentru luptă, dar în deplină cunoaștere a acestei cauze divine. Pentru că va trebui 

să clarificați erorile lumii și să eliminați obsesia și confuzia din creierele acelor purtători de voce care vor 

continua să spună că Eu încă Mă fac cunoscut prin medierea lor. Dar nu va fi atunci lumina Mea în minți și 

nici nu vor da cuvinte de mângâiere și înțelepciune, așa cum vi le dau Eu vouă. 

7 Ești limitat și nu poți pătrunde în planurile și gândurile semenilor tăi. Dar Tatăl, cu privirea sa 

pătrunzătoare, poate vedea tot ceea ce se va întâmpla mâine. 

8 Vreau ca voi să fiți adevărații mei discipoli, să fiți capabili să arătați adevărata cale, să fiți 

mesagerii mei pentru a prezenta lucrarea mea omenirii. Cu lumina pe care o purtați în voi, alungați 

întunericul și arătați că sunteți copii ai luminii. 

9 Nu vă descurajați în fața încercărilor care apar pe calea voastră și nu fiți timizi față de cei care se 

apropie de voi, pentru că ei vor fi cei nevoiași spiritual care se află fără fapte bune în fața Divinității Mele. 

Voi ar trebui să fiți cei umili, gata să alinați durerea și să pregătiți inima semenilor voștri, fără să vă lăudați 

cu mila pe care v-am arătat-o, făcând ca de pe buzele voastre să iasă cuvinte de iubire și lumină. 

10 Nu vreau să văd minciună în tine, Israele, pentru că într-o zi va fi descoperită și atunci lumea va 

spune: "Oare aceștia sunt ucenicii Maestrului? Dacă ei sunt falși ucenici, atunci și Maestrul a fost fals, 

care a locuit printre ei pentru a le transmite minciuni." 

11 Trebuie să dați mărturie despre adevărul Meu prin fapte bune, prin reînnoirea și spiritualizarea 

voastră. Nu vreau ca mâine omenirea să-mi spună: "De ce aleșii Tăi, deși au primit Cuvântul Divin, nu ne 

arată nici o milă ─ nouă, celor care le-am cerut să simțim mângâiere în suferințele noastre și să primim 

balsamul care ne vindecă bolile?". 

Toate acestea sunteți chemați să le faceți pentru a hrăni credința în aceste inimi și pentru ca lumea să vă 

recunoască. 
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12 Sarcina ta este ca rătăcitorii să simtă răcoarea copacului și să-și revină din cursul lor frenetic. Eu, 

însă, le voi vorbi spiritual, îi voi face să aibă remușcări și să își mărturisească fărădelegile în fața Spiritului 

Meu Divin. Atunci îi voi face să înțeleagă că îi primesc cu brațele deschise și că nu îi resping, deși sunt 

încă mari păcătoși. Ei vor auzi în mod spiritual vocea Mea spunându-le: "Iubiți copii, am purtat o mare 

durere pentru voi, dar acum este momentul potrivit să vă reînnoiți și să permiteți sufletului vostru să 

devină liber." Îi voi face să se pocăiască de toate fărădelegile lor și să se rușineze de faptele lor rele. 

13 De aceea te învăț zi de zi, Israele, ca să rămână Legea Mea scrisă în inima ta. Vă voi vorbi prin 

intermediul conștiinței și vă voi arăta care este porunca legii mele pe care nu ați respectat-o. În acest fel, 

pas cu pas, veți deveni poporul reînnoit, plin de înțelepciunea mea. 

14 Voi înșivă veți experimenta transformarea voastră, veți vedea cine ați fost înainte și ce sunteți 

acum, și atunci chiar și cele mai împietrite inimi vor accepta cuvintele voastre. Voi veți fi sfătuitorii lor și 

le veți face binele cu puritate în inimile voastre și le veți arăta adevărata cale. 

15 Ce îndrumare ar putea aștepta omenirea de la ghizii orbi? Numai de la voi vor primi așa ceva, voi 

care sunteți copiii luminii, pentru că Eu Mă voi descoperi prin mijlocirea voastră. 

16 Va veni vremea când marile încercări ale omenirii vor fi în curs de desfășurare. Voi, însă, care vă 

aflați sub protecția mea, veți fi ca păsările care nu muncesc și totuși sunt hrănite. Atunci omenirea va fi 

uimită că, în mijlocul unei calamități și al unei mizerii atât de mari, vă păstrați curajul de a trăi și că forțele 

întunecate nu vă prind pentru că M-ați ascultat. 

17 Voi sunteți cei desemnați să ușurați durerea oamenilor, să îi învățați să se roage pe cei care 

blasfemiază, care au rămas mult timp fără să-și ridice sufletele în rugăciune. 

18 Dar pentru asta trebuie să vă spiritualizați din ce în ce mai mult și să vă eliberați de materializare. 

Pentru că nu vreau să fiți niște spiritualiști exagerate, nu. Fanatismul este abominabil în ochii mei și asta 

este ceea ce vreau să elimin dintre voi. Conștiința vă va spune cum să trăiți în armonie cu totul. 

19 Timpul în care veți auzi acest cuvânt este scurt. De aceea, este voința mea ca voi să pătrundeți în 

învățăturile mele pentru a le înțelege și a fi pregătiți. 

20 Învățați de la Maestrul Divin care vă dă instrucțiuni care vor fi păstrate în scris și de care vă veți 

bucura mâine. Pentru că timpul este deja scurt în care îl veți auzi pe Maestrul vostru prin intermediul 

minții umane. 

21 Mila Tatălui intră în sufletele voastre, le încurajează și le spune: Învățați din învățătura mea, căci 

voi sunteți încă niște copii fragili care nu simt puterea mea. În fiecare moment vă vorbesc și prin conștiința 

voastră pentru a vă face să vă realizați misiunea. 

22 În mâna Mea dreaptă țin Legea, iar în cea stângă o balanță. Voi pleca de la voi în această 

manifestare. Dar nu vă faceți griji, pentru că vă voi hrăni spiritual cu Cuvântul Meu și nu vă veți simți 

orfani. Mă veți purta în voi înșivă, pentru că nu Mă voi mai face cunoscut prin intermediul facultății 

umane a intelectului. Dar ți-am pregătit sufletul pentru a comunica cu Spiritul meu divin și vei primi 

instrucțiunile mele ori de câte ori va fi voința mea. 

23 După plecarea mea, va începe lupta voastră. 

24 Vă încredințez Legea Mea ca să o studiați și să nu o încălcați. Dobândește merite față de Domnul 

tău, căci acum este momentul să-mi spui cu adevărat predat în sufletul tău: "Doamne, împlinește în noi 

voia Ta". 

25 Cu mare dragoste și răbdare v-am îndepărtat de murdărie, de diferitele viziuni ale lumii, de 

idolatrie. Pentru că v-ați plecat înaintea chipurilor, înaintea vițelului de aur. Câtă ignoranță a existat în 

toate timpurile! Dar Eu m-am arătat întotdeauna ca lumină, ca milă și iubire, pentru ca voi să nu mergeți 

orbește pe drumul vostru. 

26 În acest timp prezent, v-am salvat încă o dată de pe diversele drumuri pe care sufletul vostru a 

călătorit și în care ați experimentat durerea. Ți-am acordat diferite încarnări pentru ca sufletul tău să 

evolueze atunci când vine pe această planetă. Dar în tot acest timp te-am găsit cufundat într-o letargie 

profundă. Nu am găsit o inimă pregătită pentru a vă reaminti profețiile celei de-a doua ere. Dar a fost 

voința Mea să Mă fac cunoscut prin intermediul minții umane pentru a vă învăța din nou să vă iubiți unii 

pe alții. 
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27 Iubirea mea și lumina mea au coborât peste sufletele voastre ca o rouă de har, pentru ca mâine să 

puteți arăta lumii Legea mea. Dacă știți cum să vă pregătiți, nu va fi nicio mână care să vă marcheze și să 

vă provoace durere. 

28 Veți porni la drum precum apostolii celei de-a doua ere. Au știut cum să se pregătească și să 

aștepte momentul potrivit pentru a pleca și a răspândi învățătura Mea. Îi voi alege din diferitele secte și 

comunități religioase pe cei care îmi aparțin. Ei Mă vor recunoaște și vor ști cum să-și îndeplinească 

misiunea. 

29 Veți porni să aduceți învățăturile mele omenirii, astfel încât pacea Împărăției mele cerești să ajungă 

la ei. Căci privirea mea le vede durerea, dezolarea. 

30 Iată ce v-am oferit, popor iubit, și veți vedea că promisiunea mea se va împlini. Sufletele voastre 

vor urca pas cu pas până când vor ajunge în vârful muntelui. 

31 Nu te teme de vorbele oamenilor și nici de judecățile lor, ci teme-te de judecata Dumnezeului tău. 

Amintiți-vă că v-am spus că sunt inexorabil ca Judecător. De aceea, doriți-mă mereu ca Tată, ca 

Dumnezeu, pentru ca nimic să nu vă lipsească pe drumul vostru în viață. 

32 Eu vin să leg răul în snopi, ca să fie aruncat în foc. Pentru că orice sămânță rea va fi tăiată de 

secera mea divină, care este acest Cuvânt care vine la voi pentru a vă da viața de har. 

33 În calitate de Maestru, vă aștept mereu pentru a vă instrui, pentru a vă ghida pe cale. Ferice de voi, 

cei care veniți să ascultați Cuvântul meu, pentru că mai târziu veți porni să aduceți Vestea cea Bună 

semenilor voștri. Cel care M-a înțeles și pune în practică învățăturile Mele va obține beatitudine pentru 

spiritul său. 

34 Unii dintre voi Îmi spun: "De ce nu Te-am simțit, Doamne?". Dar eu vă spun: Nu M-ați simțit voi 

când faceți o faptă bună, când arătați milă față de semenii voștri? Nu simțiți satisfacție atunci când vă 

îndepliniți misiunea? Pentru că această satisfacție pe care o aveți este ca și cum M-ați simți pe Mine. Căci 

cel care face răul se îndepărtează de Mine și atunci cu greu poate simți prezența Mea. 

Sunt în orice faptă bună, în mila pe care o arăți ─ nu numai atunci când împarți pâinea ta, ci și atunci 

când oferi cuvinte de iubire și mângâiere pentru a încuraja sufletele, pentru a consola inimile în suferințele 

acestei vieți. Câți au nevoie de puțină iubire, câte femei abandonate strigă după cuvinte de încurajare, iar 

voi, aleșii mei, ar trebui să vă propuneți să aduceți iubire, încurajare și întărire tuturor celor care au nevoie. 

35 Lumea se prăpădește în degenerarea ei, în haos, în cursa ei frenetică spre rău. Cu toate acestea, v-

am încredințat această barcă pentru a-i salva pe cei naufragiați, pe cei care nu au auzit Cuvântul Meu, dar 

ale căror suflete simt nevoia să-l primească. De aceea, vreau ca voi să le treziți și să dați mărturie omenirii 

despre prezența Mea în acest timp. 

36 Mărturisiți că M-am făcut cunoscut în acest timp prin intermediul intelectului uman și spuneți 

necredincioșilor că, dacă am devenit om în Epoca a doua pentru a trăi cu oamenii ─ de ce nu M-aș putea 

face cunoscut astăzi prin intermediul păcătoșilor pe care i-am pregătit cu harul Meu? 

37 De ce dați mai multă crezare faptelor oamenilor și vă îndoiți de minunile și mărinimia 

Dumnezeului și Domnului vostru? 

38 Amintiți-vă de pașii mei pe pământ ca Isus, amintiți-vă că am vorbit cu Doctorii Legii în copilărie. 

Te-am învățat să te rogi și să fii umil. M-am născut într-un grajd și am murit pe o cruce. Și din moment ce 

v-am dat această învățătură ─ de ce, în această Epocă a Treia, când lumea este în culmea corupției, nu ar 

trebui să ascultați cuvântul Meu și nu ar trebui să vă arăt calea pe care v-am învățat-o în Epoca a Doua? 

39 Oamenii poartă ură și răutate și se străduiesc să obțină superfluul, iar fanatismul a fost, de 

asemenea, în inimile lor. 

40 Oameni buni, voi Mă întrebați: "De ce, Doamne, s-au înmulțit încercările din calea noastră de când 

ne-ai pregătit cu harul Tău?". Iar eu vă răspund: În Era a doua v-am învățat să suferiți și să fiți umili. 

Amintiți-vă, M-au adus pe eșafodul de sânge, Mi-au pus o coroană de spini pe tâmple și o trestie în mână 

și apoi și-au bătut joc de Mine. Dar am rămas blând și umil. Știam că Sângele Meu trebuia să fie vărsat ca 

simbol al mântuirii umanității. Când m-ați cunoscut să resping aceste amărăciuni, aceste insipidități, aceste 

necazuri? Niciodată. Am suferit din dragoste pentru voi toți și Mi-am vărsat Sângele pentru a vă arăta 

calea spre mântuire. Voi, însă, în acest moment, nu vă veți vărsa sângele, ci doar vă veți pregăti cu 

bunăvoință pentru a vorbi lumii despre adevărul meu. 
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41 V-am dat o sabie și v-am numit soldații mei. Voi faceți parte din oștile mele pe care le încurajez cu 

cuvântul meu și vă spun: luptați și nu vă temeți de lume, căci eu sunt Tatăl vostru și vă voi apăra, vă voi 

lumina, pentru ca voi să nu deveniți victimele umanității. 

42 Iubiți oameni: Vă veți da seama foarte repede că Cuvântul Meu vă va salva. M-ați avut pe Mine ca 

pe un Tată iubitor, ca să nu suferiți și să nu vă poticniți. 

43 Plin de răbdare, continui să vă îndrum pentru ca mâine să fiți un exemplu pentru semenii voștri. 

44 Îndepărtați-vă de lume pentru ca sufletul vostru să primească mila Mea și să nu piardă pacea și 

iubirea Mea ─ pentru ca să nu întâlniți spinii pe care lumea i-a creat prin răutatea ei. Te-am scos din abis și 

te-am călăuzit pentru ca sufletul tău să se apropie de Mine, pas cu pas. 

45 Lumina mea nu s-a îndepărtat niciodată de oameni, sunt mereu aproape de inima lor. Căci cum aș 

putea să-mi las copiii la jumătatea drumului? Și să-i las fără mila Mea în acest moment când aud 

plânsetele de durere? 

Ți-am îndepărtat durerea, te-am făcut să te odihnești sub pomul vieții și te-am hrănit cu roadele lui. 

După plecarea mea, nu veți mai flămânzi și nu vă va mai fi sete, iar fructele, apa și pâinea le veți împărți 

cu cei însetați și flămânzi, cu cei nevoiași. 

46 Privește popoarele în pustietatea lor, afectate de furtuni puternice. De aceea te pregătesc să te 

luminez, ca să te ridici ca Maestrul tău și ca, prin mijlocirea ta, ei să fie izbăviți de Mine din deprimarea 

lor sufletească. Căci îi voi face să cunoască adevărul, le voi lumina sufletul și mintea și îi voi elibera de 

confuziile care au intrat în lume. 

47 Pregătiți-vă, copiii mei, pentru ca, cu puterea și lumina mea, să îndrumați popoarele pământului și 

să le faceți să simtă pacea mea. 

48 Binecuvântata nevinovăție este infectată de depravarea lumii, tinerii îi urmează calea în curs de 

însuflețire, iar fecioarele și-au pierdut și ele modestia, castitatea și pudoarea. Toate aceste virtuți au 

dispărut din inimile lor. Ei au hrănit pasiunile lumești și doresc doar plăcerile care îi duc la ruină. 

Vă vorbesc cu toată claritatea, pentru ca voi să porniți și să faceți un pas ferm în evoluția sufletului 

vostru.  

49 Vreau ca voi să vă ridicați și să fiți în comuniune cu Dumnezeul vostru, astfel încât să puteți 

manifesta mila pe care o conține lucrarea mea. 

50 Iubiți oameni: În prezent, urcați pas cu pas pentru a putea ajunge în vârful muntelui. Lumina celei 

de-a șasea lumânări luminează universul, iar eu călăuzesc sufletele și le dau înălțime pentru ca ele să 

ajungă la mine. 

51 V-am încredințat un timp pentru a primi încă o dată învățăturile mele, astfel încât lumina Duhului 

meu Sfânt să risipească întunericul din sufletele voastre. Prin intermediul intelectului păcătoșilor, v-am dat 

înțelepciunea Mea cu cuvinte simple, dar care conțin adevărul în înțelesul lor. 

52 Mâine veți pleca să aduceți Vestea cea Bună și să dați mărturie despre Mine pe toate căile 

pământului, pentru ca oamenii să se debaraseze de ceea ce este dăunător, de păcat și de discordie, pentru 

ca toți să se recunoască drept copii ai unui singur Tată. Pentru Spirit nu există clase sociale, rase sau 

familii nobile. De la un singur Tată ați ieșit cu toții și la Mine trebuie să vă întoarceți. 

53 Omenirea suferă în prezent marea ei purificare ca urmare a neascultării sale, dar nu a înțeles că și-a 

creat singură acest potir al suferinței. Dar eu, ca Tată, am venit în acest moment pentru a cântări crucea pe 

care o purtați pe umerii voștri. 

54 Popoarele nu s-au respectat reciproc în toate timpurile, motiv pentru care au creat granițe și 

ideologii diferite și s-au îndepărtat unii de alții. 

55 M-am făcut cunoscut printre voi ca să mă luați drept exemplu, pentru ca în deșert razele arzătoare 

ale soarelui să nu vă obosească. Te-am format cu înțelepciunea mea pentru ca tu să arăți omenirii calea. 

56 În cea de-a doua eră, i-am pregătit pe cei doisprezece apostoli ai mei pentru a învăța omenirea. Dar 

în acest Al Treilea Timp, i-am unit pe cei 144.000 pentru a-i pregăti astfel încât omenirea să poată primi 

din nou mila Mea prin intermediul acestui popor. 

57 Iubite Israel: Cât de mult au rămas în urmă oamenii din cauza neascultării lor, a slăbiciunilor 

trupului, care au slăbit sufletul și nu i-au permis să se spiritualizeze, așa cum este voința mea! 
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58 Studiați și pătrundeți învățătura mea pentru ca mâine să o transmiteți semenilor voștri. Nu am venit 

în acest moment pentru a confunda omenirea cu învățătura mea. Am venit doar pentru a o elibera de 

păcatele sale, pentru ca ea să poată lua calea adevărată și să obțină pacea mea. Eu vă întăresc, popor iubit, 

ca să puteți lupta. 

59 Se apropie momentul în care nu veți mai auzi acest Cuvânt prin intermediul unui purtător de 

cuvânt. Dar Eu nu Mă voi despărți de copiii Mei. Veți simți într-adevăr absența acestei manifestări; dar așa 

cum am fost spiritual cu voi de la început, așa voi fi până la sfârșit, căci aceasta este voința Mea. 

60 Iubiți discipoli: vreau ca voi să dați mărturie, prin lucrările voastre, despre ceea ce v-am încredințat 

în această a treia eră. Deja în Era a doua v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții". 

Când oamenii vor veni să te asculte, le vei arăta calea, îi vei face să vadă cât de rătăciți au fost și le vei 

explica fiecare dintre învățăturile pe care ți le-am dat. Să le spuneți de ce sunteți spiritualiști, de ce sunteți 

israeliți și de ce sunteți trinitarieni mariani. Amintiți-vă că v-am spus că sunteți israeliți ─ nu după trup, ci 

după duh, pentru că sunteți adevărații urmași ai lui Avraam, Isaac și Iacov, pe care l-am numit "Israel" 

pentru că și-a dovedit tăria în încercare, motiv pentru care și voi, ca israeliți, trebuie să fiți tari. Sunteți 

spiritualiști pentru că v-am învățat să mă căutați și să mă iubiți cu spiritul vostru. 

61 De ce o cauți și o iubești pe Maria? Pentru că în al doilea veac v-am încredințat tandrețea ei de 

Mamă, iar Spiritul ei mijlocește pentru voi și pentru întreaga omenire. 

62 Tribul lui Levi a fost ales încă din prima epocă pentru a fi slujitorii, preoții lui Dumnezeu. Și în 

acest al treilea timp, tribul lui Levi este din nou consacrat în slujba Divinității mele. Ei sunt cei care se 

dedică îndeplinirii misiunii lor. 

63 Oameni buni, nu vă comportați ca Iuda, nu vă lepădați de Mine ca Petru, nu vă îndoiți de Mine ca 

Toma. Dar dacă ați avea astfel de slăbiciuni ─ câtă durere ați provoca Duhului Meu! 

Vegheați și rugați-vă, luați-i pe apostolii Mei ca exemplu în ascultarea lor și, ca și ei, nimeni să nu vrea 

să fie mai mare decât altul, căci pentru Mine sunteți toți egali și, după faptele voastre, va fi avansarea 

sufletului vostru. Vă spun, așa cum le-am spus și ucenicilor Mei: "În casa Tatălui sunt multe case". Dar 

trebuie să deveniți vrednici să locuiți în ele. Unii dintre voi vor ajunge mai devreme, alții mai târziu. 

Permiteți sufletului vostru să se înalțe prin fapte bune, prin împlinirea Legii. 

64 Când vei trece în lumea de dincolo, îți voi prezenta cartea în care sunt scrise faptele tale bune și 

rele, iar sufletul tău se va bucura când balanța dreptății Mele se va înclina de partea meritelor tale. Dar 

dacă nu va fi așa, vă veți întoarce pe această planetă și vă veți repara încă o dată. Cei dintre voi care v-ați 

îndeplinit sarcina vor continua să facă merite din Tărâmul Spiritual pentru a se înălța și mai mult, și veți 

lupta și lucra pentru umanitate, la fel ca îngerii și ca Lumea mea Spirituală, care a trecut victorioasă prin 

Creuzet. 

65 În acest fel, veți lucra treptat la adevărata fericire și, în cele din urmă, vă veți contopi cu Spiritul 

Meu Divin, pentru că știți că ați ieșit din Mine și trebuie să vă întoarceți la Mine puri și curați. 

66 Dacă ai înțelege cât de mult îți purifică sufletul durerea, ai iubi durerea. Dar "carnea" face ca 

sufletul să devină slab. Dar v-am vorbit despre rugăciune, ca să vă puteți apăra de ispite. 

67 După ce acest cuvânt nu va mai fi auzit de urechile voastre, veți porni să dăruiți umanității tot ceea 

ce ați acumulat. Atunci veți recunoaște măreția învățăturii Mele și veți ști cum să vă înălțați și să vă 

împărtășiți cu Divinitatea Mea de la spirit la spirit. Când veți fi cu Mine, vă voi spune: 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 345  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Bine ați venit cu toții la Maestru! 

2 Iubite popor: Au trecut doar câteva devoțiuni de dimineață de când am fost printre voi ca 

judecător, de când am judecat poporul Meu Israel până în măduva oaselor și i-am găsit pe unii rugându-se 

și mijlocind, iar pe alții indiferenți la revelațiile spirituale și deschiși doar la ispitele lumii. Pe unii i-am 

întâlnit cu o adevărată pregătire spirituală și deschidere, alții s-au scufundat în regres ─ unii dintre copiii 

Mei în rutină, iar alții fără pregătire spirituală. 

3 Am evaluat dragostea oamenilor și am descoperit că ei nu se iubesc încă ca frații, că armonia 

spirituală nu este încă simțită și trăită de poporul meu ales. 

4 Am ascultat rugăciunea congregației, iar la unii era pocăință pentru greșeli, iar la alții o rugăminte 

timidă pentru pacea mondială și pentru unificarea poporului Israel. Dar cât de puțini au fost, în adevăr, cei 

care, conștienți de responsabilitatea lor în fața lui Dumnezeu și a lumii, au știut să se ridice cu smerenie în 

fața Maestrului cu o adevărată viziune spirituală în dorința de instruire ─ care au știut să stea în fața 

Judecătorului cu gâtul plecat, cuibărindu-se în brațele Tatălui ca niște copii care știu că Dumnezeu este 

mai presus de orice iubire. 

Cu această ocazie binecuvântată, în acest moment de har, Tatăl și-a revărsat binefacerile spirituale. El 

și-a transmis inspirațiile, dreptatea și instrucțiunile în parte prin mijlocirea umană, dar în mare măsură și de 

la un spirit la altul, în special poporului său, dar și lumii și întregii lumi. 

5 Aceasta a fost deja ultima mea cuvântare de învățătură, în care am venit la voi în calitate de 

judecător, în care raza mea transmisă prin facultatea umană a fost alături de voi, înconjurat de "lucrătorii" 

din toate provinciile, de reprezentanții tuturor congregațiilor, de slujitorii duhovnicești mariani trinitari, 

prin a căror facultate de înțelegere am făcut cunoscută lucrarea mea și am încurajat credința mulțimilor de 

ascultători. 

6 Vă voi mai vedea uniți așa în vremuri viitoare, dar nu la un astfel de miting. Așa că oamenii au 

simțit-o în duhul lor înainte și au plâns. "Carnea" a fost slabă și s-a împotrivit despărțirii care se apropie și 

încheierii acestor mitinguri. 

7 Ilie v-a pregătit, v-a indicat din timp acest moment cu degetul său arătător spiritual, pentru ca toți 

oamenii să fie treziți, treziți și treji, pentru ca să nu rămână indiferenți la acest moment de judecată și de 

har. Căci Ilie se arată mereu ca un deschizător de drumuri pe calea sufletelor și pregătește cărările, 

îndepărtează spinii și bolovanii pentru ca picioarele copiilor mei să nu se rănească pe drum. El sună 

clopotul spiritual care vorbește prin conștiință până în adâncul sufletului pentru a te face să te trezești, plin 

de lumină, pentru a auzi vocea Celui care vine ─ Cel care spune mereu: "Iată-mă". Căci Tatăl este prezent 

în orice moment și în orice loc. 

8 Am sondat inima omului în fiecare moment al judecății și am întâlnit-o plină de durere, de 

incertitudine, de presimțiri întunecate. M-am apropiat pentru a-i auzi palpitațiile, pentru a-i asculta 

pledoariile, care sunt din ce în ce mai puțin spirituale, care sunt din ce în ce mai îndepărtate de originile 

lor, pentru că își doresc lucruri materiale, doar cunoștințele și înclinațiile pământului. Așa am întâlnit 

umanitatea, ființa umană, preocupată doar de bunurile lumii, dar cu un suflet plin de frică, care nu păstra 

decât o rază, o scânteie de speranță. Dar nu am stins această scânteie ─ dimpotrivă, am însuflețit-o cu 

adevărul Meu, cu mângâierea Mea, cu încurajarea Mea și cu esența Mea. În acel moment de grație, l-am 

răspândit spiritual în întreaga lume, astfel încât Prezența Mea să fie simțită și Esența Mea să fie în toți, fără 

excepție, căci și Ilie se făcuse cunoscut dinainte. 

Când am venit, sufletele și inimile fuseseră deja pregătite de spiritul lui Ilie, deschizătorul de drumuri 

al lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate epocile. Căci Ilie este cel care a fost mereu cu voi și pe care 

rar l-ați simțit. 

9 Ilie este marele Spirit care se află la dreapta lui Dumnezeu și care, în umilința sa, se numește pe 

sine rob al lui Dumnezeu; prin mijlocirea lui, precum și a altor mari Spirite, mișc Universul spiritual și 

execut sfaturi mari și înalte. Da, discipolii mei, am în slujba mea o mulțime de spirite mari care 

guvernează creația. 
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10 Atunci vă întrebați: "Nu este oare Tatăl Cel care face totul?". Dar eu vă răspund: Eu sunt Cel care 

face toate lucrurile, pentru că sunt în toate spiritele. Eu sunt în toate creaturile și fără Mine nimic nu se 

mișcă. Dar așa cum am dat viață multor spirite, le-am dat tuturor o parte din lucrarea Mea, din munca 

Mea, un loc în creația Mea ─ un loc demn la dreapta Mea. 

După ce v-am pregătit pe toți, de la primul până la ultimul, pentru acea dimineață de har care a trecut, 

Ilie i-a arătat Domnului său câmpurile bogate în buruieni. Dar Tatăl i-a zis: "Fie! Totuși, buruienile se vor 

înmulți un pic, buruienile vor continua să înflorească, își vor adânci rădăcinile și se vor răspândi și mai 

mult pe pământ. Dar în curând va veni vremea secerișului, curând va veni secera și atunci, printre 

semințele rele, va fi și grâul, deși cu adevărat rar. Dar ea va fi păstrată în hambarele mele pentru a fi 

semănată din nou când va veni ceasul și pământul va fi potrivit și fertil, în timp ce neghina va fi aruncată 

în foc legată în snopi. 

11 Răul a crescut printre oameni, poporul meu. Bunătatea, virtutea, iubirea au fost slabe în fața 

invaziei răului, a bolilor, a molimelor, a ciumei și a nenorocirilor. Tot ceea ce este sămânța corupției a 

infectat inima celor buni, i-a făcut pe unii să se poticnească, a decimat numărul celor credincioși, pentru că 

răul a exercitat o mare putere asupra umanității. 

12 Am permis ca acest lucru să se întâmple de dragul libertății de voință care ți-a fost acordată. Pentru 

că în spatele întregii corupții, al întunericului și al amăgirii oamenilor, se află o lumină divină, spiritul, 

care nu trece și nu va trece niciodată. Există o entitate originară care este sufletul de lumină, care păstrează 

nepătat sărutul pe care i l-a dat Tatăl și care este pecetea divină cu care i-am trimis pe toți copiii mei pe 

calea luptei. Prin această caracteristică, niciunul dintre aceste suflete nu va fi pierdut. 

13 Numărul celor pierduți este mare. Dar pe fața pământului, în sânul diferitelor națiuni care 

alcătuiesc populația pământului, în orașele neînsemnate și în zonele de câmpie, nu lipsesc câteva inimi 

care știu să se ridice, care respectă legământul încheiat cu Domnul lor și care sunt un exemplu și un sprijin 

spiritual pentru mulțimi. Când se roagă, întrebați-Mă: "De ce există atât de mult rău? De ce nu există 

pocăință în inimile oamenilor? De ce nu se trezește omenirea la bunătate, la pace? De ce oamenii nu sunt 

capabili să se înțeleagă, să se iubească, să se recunoască unii pe alții ca frați și surori în Dumnezeu?". 

14 Dar Tatăl le dă liniște și speranță celor care veghează și se roagă și le spune: Așteptați până când 

cei care au păcătuit cel mai mult ─ cei care au cauzat cea mai mare durere acestei umanități ─ vor fi mai 

târziu cei mai mari binefăcători ai lor, pentru că ei nu vor "muri" cu adevărat. Va muri păcatul, va dispărea 

trupul său, vor dispărea puterile întunecate ca și cauză a păcatului omului. Dar sufletul, călăuzit de spiritul 

său, nu va dispărea niciodată, chiar dacă trebuie să treacă prin mari creuzete, mari reparații și purificări 

sufletești, chiar dacă trebuie să treacă prin moarte trupească, chiar dacă simte că întunericul care îl 

înconjoară în ispășirea sa este veșnic ─ chiar dacă simte că focul pocăinței sale este focul iadului. Toate 

acestea vor trece, din toate acestea ea va ieși întreagă și pură ─ mai pură decât aurul când trece prin 

creuzet. 

15 Nu vă puteți imagina sau evalua viața pe baza aspectului unei ființe umane. Nu știți ce s-a 

întâmplat înainte de existența voastră pe pământ, în alte lumi, în lumea de dincolo, care vă este de 

nepătruns. Dar țineți minte învățăturile mele, ele sunt calea voastră. 

16 Există forțe invizibile pentru privirea umană și imperceptibile pentru știința omului, care vă 

influențează constant viața. Există cei buni și cei răi, cei de lumină, dar și cei întunecați. 

17 De unde vin aceste influențe? Din spirit, din minte, din sentimente. 

18 Toate aceste vibrații pătrund în spațiu, se luptă între ele și vă influențează viața. Aceste influențe 

emană atât de la sufletele încarnate, cât și de la ființele fără corp pământesc. Pentru că atât pe pământ, cât 

și în lumea de dincolo, există suflete de lumină și suflete confuze. 

19 Dacă Mă întrebi cum a fost începutul, originea acestor puteri, Tatăl îți răspunde: 

20 Înainte de a exista lumi, înainte ca toată creația și materia să fi luat viață, Spiritul meu divin exista 

deja. Dar, în calitate de Atot-Unitate, am simțit un imens gol în mine, căci eram ca un rege fără supuși, ca 

un maestru fără discipoli. Din acest motiv am făcut planul de a crea ființe asemănătoare cu Mine, cărora să 

le dedic întreaga Mea viață, pe care să le iubesc atât de profund și intim încât ─ când va veni momentul ─ 

să nu ezit să le sacrific Sângele Meu pe cruce. 

21 Nu te supăra când îți spun că te-am iubit încă dinainte de a exista tu. Da, iubiți copii! 



U 345 

48 

22 Pentru ca Dumnezeu să se poată numi pe Sine însuși Tată, El a făcut să iasă din pântecele Său 

spirite ─ creaturi care se asemănau cu El în atributele Sale divine. Aceasta a fost originea ta, așa că te-ai 

ridicat la viața spirituală. 

23 Dar, întrucât Tatăl este infinit și, după ce a creat sufletul tău, a dorit să fie înțeles de copiii Săi, a 

creat viața materială, a creat una dintre casele tale temporare ─ lumea. 

24 Tatăl a format și a pregătit totul cu o răbdare perfectă, infinită, astfel încât copilul să nu găsească 

nicio imperfecțiune, ci să găsească urma Tatălui său la fiecare pas și în fiecare lucrare. Căci totul a fost 

plănuit de la început ca o carte, în paginile căreia, în decursul timpului, vei găsi răspunsul mult dorit la 

întrebarea pe care Mi-o vei pune: "Cine sunt, de unde vin și încotro mă îndrept?". 

25 Când totul a fost pregătit, i-am dat sufletului un trup pământesc care să-i servească drept toiag, o 

haină, pentru a locui într-o lume minunată creată pentru el cu înțelepciune și perfecțiune ─ o carte care s-a 

prezentat copiilor Domnului cu toate lecțiile și frumusețile ei ca o scară cu trepte care începea pe această 

lume și ajungea până la infinit. 

26 Și când totul a fost pregătit, i-am spus sufletului întrupat, ființei umane: Aici este casa ta 

temporară. Mergeți pe drumul vostru, beți din izvoare, gustați și bucurați-vă de roade, recunoașteți-Mă în 

toate acestea. 

27 Acesta a fost începutul vostru în viața materială, dar ceea ce vă spune aici Tatăl este foarte 

îndepărtat, a fost îngropat în decursul timpului. 

28 Calculele voastre, științele voastre cele mai înalte pentru a măsura și calcula timpurile, nu ar fi 

suficiente pentru a determina începutul unei lucrări pe care numai Dumnezeu o poate realiza, deoarece El 

este singurul care va fi întotdeauna dincolo de timpuri. 

29 Din moment ce omul de știință nu poate determina cu exactitate vârsta acestei lumi ─ cum ar putea 

atunci să înțeleagă începutul Vieții Universale dacă nu i-o dezvălui eu? Cu toate acestea ─ pentru ca să nu 

vă chinuiți creierii pentru că vreți să știți ceea ce nu vă este la îndemână ─, vă veți mulțumi cu cunoștințele 

pe care vi le-a spus în această zi Tatăl, Omniprezentul, în care este prezent ceea ce a fost, ceea ce este și 

ceea ce va fi: Începutul vieții tale este foarte îndepărtat, iar cunoașterea lui s-a pierdut în timp. 

30 Când omul a început să trăiască în lume, a dus o viață spirituală plină de puritate și inocență. Dar 

Tatăl vă întreabă: Credeți că am fost mulțumit de puritatea acestor creaturi ─ o puritate care a izvorât din 

ignoranța lor, din lipsa lor de cunoaștere? Nu, discipoli, din cauza acestei ignoranțe, Tatăl nu putea fi 

cunoscut, înțeles și nici iubit, din cauza acestei lipse de merit spiritual, niciunul dintre atributele Sale 

divine nu putea fi apreciat, iar Eu nu am vrut ca voi să fiți creaturi inferioare supuse voinței Mele 

superioare; sau ceva asemănător cu acele mașini pe care le construiți voi ─ fără o voință proprie, fără o 

viață proprie. 

Prin urmare, am acordat sufletului darul liberului arbitru și am permis trupului să îi dezvăluie sufletului 

secretele vieții umane. Dar am făcut cunoscută sufletului, prin intermediul intuiției, existența Tatălui 

Creator. Având în vedere slăbiciunea trupului, a fost puterea sufletului, călăuzit de lumina spiritului, în 

care se află dreptatea Mea, înțelepciunea Mea și vocea Mea. 

31 În momentul în care sufletul s-a trezit la viața umană prin "glasul" simțurilor fizice, a renunțat la 

viața sa spirituală și a început creuzetul, lupta, greutățile, durerea, consecințele tuturor gândurilor, 

cuvintelor și faptelor și a început desfășurarea sufletului și a facultăților umane. 

32 Da, copiii mei, consecințele tuturor gândurilor, cuvintelor și faptelor pe care omul le-a 

experimentat de la începuturi, datorită liberului arbitru, au provocat forțele invizibile, acele vibrații ale 

binelui și răului. 

33 Cei care, folosindu-se de liberul arbitru, au început să trăiască sănătos și au căutat să obțină 

bunăstarea lor și a aproapelui lor, au produs vibrații sănătoase și benefice. Dar cei care, în aceeași utilizare 

a liberului arbitru, nu au ascultat vocea conștiinței și au acționat conform înclinațiilor egoiste inerente 

trupului lor, au produs forțe nesănătoase, seducătoare. 

34 Ambele vibrații au rămas în spațiu ─ gata să crească sau să scadă în intensitate, în funcție de 

gândurile oamenilor, în funcție de lucrările lor anterioare. Dar aceste forțe invizibile nu ar rămâne separate 

de evoluția sufletelor ─ nu, a discipolilor. Aceste vibrații ar rămâne latente deasupra tuturor sufletelor, 

ascultându-le în funcție de gândurile și faptele lor. 



U 345 

49 

35 Cei care au fost inspirați de lumina conștiinței au fost capabili să se ferească de influențele rele și 

s-au orientat spre vibrațiile benefice, sănătoase. Dar cei care, folosindu-se de liberul arbitru, au făcut fapte 

contrare poruncii divine, au atras vibrații pernicioase, nesănătoase, sporindu-și astfel confuzia, iar din 

acest dezechilibru rezultă bolile și patimile josnice care îl chinuie pe om până în zilele noastre. 

36 Eu, care cunosc începuturile voastre și viitorul vostru în veșnicie, le-am dat primilor oameni arme 

cu care să lupte împotriva puterilor răului. Dar ei le-au respins, preferând bătălia răului împotriva răului, în 

care nimeni nu este cu adevărat victorios, pentru că amândoi ies înfrânți. 

37 Dacă Mă întrebați care au fost armele pe care le-am dat omenirii pentru a lupta împotriva răului, vă 

spun că au fost rugăciunea, perseverența în lege și dragostea reciprocă. 

38 V-am vorbit despre originea forțelor binelui și răului, iar acum vă spun: Aceste vibrații trebuiau să 

ajungă în toate lumile pe care le voi crea pentru a-i testa pe copiii Domnului. Dar cu asta nu am vrut ruina 

ta, ci perfecțiunea ta. Dovada acestui lucru este faptul că Eu M-am revelat întotdeauna copiilor Mei ─ fie 

că v-am vorbit prin conștiință, fie că v-am învățat prin mesagerii Mei, fie că m-am făcut om printre copiii 

Mei, așa cum am făcut-o în cea de-a doua eră prin Isus. 

39 Nu există rase sau triburi, oricât de nesofisticate v-ar părea ─ chiar și cele pe care nu le cunoașteți 

pentru că locuiesc în păduri inaccesibile ─ care să nu fi experimentat manifestări ale iubirii mele. Au auzit 

voci cerești în clipele de primejdie care îi protejează, îi păzesc și îi sfătuiesc. 

40 Nu ai trăit niciodată abandonat. Încă de la început, de când ai venit la viață, ai fost sub scutul 

iubirii mele. 

41 Voi, părinți umani care vă iubiți cu tandrețe copiii: ați fi în stare să-i abandonați în voia sorții când 

abia s-au născut în această viață, când au cea mai mare nevoie de grija voastră, de devotamentul vostru, de 

dragostea voastră? 

Te-am văzut preocupat de copiii tăi, chiar și atunci când au ajuns la vârsta adultă; chiar și pentru cei 

care au greșit, care te-au rănit, te îngrijești cu cea mai mare dragoste. 

Dar dacă veți răspunde astfel la nevoile copiilor voștri ─ care va fi dragostea Tatălui vostru ceresc care 

v-a iubit chiar înainte de a exista? 

42 Întotdeauna v-am venit în ajutor, iar în acest timp, când vă întâlnesc cu o dezvoltare spirituală mai 

mare, v-am învățat cum să luptați pentru a anula forțele nesănătoase și cum să creșteți vibrațiile binelui. 

Căci vechile credințe, imagini, figuri și nume simbolice cu care oamenii din vremurile trecute au 

reprezentat răul, i-au dat o formă umană, i-au atribuit o existență spirituală ─ credințe care au ajuns până la 

generațiile actuale ─ trebuie să dispară. Pentru că, fără să fiți conștienți, ați creat cu ele mituri și culte 

superstițioase, care sunt nedemne de dezvoltarea spirituală pe care omul a atins-o în acest timp. 

43 Îmi spui: "Tată, dacă, prin folosirea greșită a darului liberului arbitru, prin neascultarea vocii 

conștiinței și prin încălcarea Legii Tale, am dat o putere mai mare vibrațiilor răului ─ ce trebuie să facem 

pentru a fi liberi spiritual, pentru a obține pacea Împărăției Cerurilor?". Tatăl vă răspunde: Libertatea pe 

care spiritul tău și al meu o tânjesc, o vei obține datorită meritelor reparației tale. 

44 Când veți atinge eliberarea spirituală? Tatăl nu vă dezvăluie acest lucru în acest moment, vă cere 

doar să luptați împotriva forțelor răului cu armele pe care vi le inspiră iubirea mea, să perseverați în legea 

mea, să fiți puternici în marile încercări. Atunci veți vedea instaurarea Împărăției mele venind în inima 

umanității, care astăzi este divizată în rase, limbi și culori, divizată de diferite ideologii în doctrine, lupte 

pentru putere și dușmănii. Îi veți vedea rămânând în virtuți, în spirit și în adevăr, respectând învățăturile 

mele și pronunțând numele meu cu venerație. Dar, vai! câte momente de tristețe și câte ispite va trebui să 

trăiești! 

45 Vegheați și rugați-vă, învingeți în numele meu, și veți fi ajuns cu adevărat la transfigurarea voastră 

spirituală. Cerul va veni la tine și va apărea un zâmbet de pace și de bucurie adevărată. Fiul risipitor din 

parabolă se va întoarce în casa Tatălui și veți vedea cum omenirea, după atâtea lupte și căderi, va ajunge în 

sfârșit la pacea promisă oamenilor de bunăvoință. 

46 Întăriți-vă cu învățăturile mele și împărtășiți această lumină cu umanitatea. Spuneți-i care este 

originea răului și cum îl poate combate recurgând la armele iubirii și ale virtuții. 

47 Spuneți că vibrațiile binelui și răului existau deja atunci când omul a apărut pe fața acestei lumi și 

că, încă de la început, justiția mea înțeleaptă și iubitoare a permis atât sufletelor credincioase luminii 

conștiinței, cât și ființelor determinate de libertatea voinței să se întrupeze în această lume ─ una pentru 
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ispășirea umanității, cealaltă pentru binecuvântarea ei. De aceea, în toate epocile vieții umane, ați văzut 

mari spirite apărând ─ unele pentru bine, altele pentru rău ─ suflete pline de putere, pline de tărie, iar când 

ați văzut apariția acestor suflete întrupate în ființe umane care făceau opere de caritate, nu ați înțeles de ce 

nu sunt toți oamenii așa. 

Omenirea s-a înșelat considerându-i pe aceștia ca fiind ființe umane excepționale, pentru că, în același 

timp în care alte ființe umane se dezvoltă atât de puțin, ei sunt capabili să se dezvăluie cu atâta putere, cu 

atâta lumină, cu atâta iubire, înțelepciune sau virtute. Motivul este că aceste suflete nu s-au născut pentru 

a-și începe dezvoltarea pe pământ, ci pentru că sunt suflete care s-au purificat pe alte lumi, în alte locuri, 

care vă sunt de asemenea necunoscute ─ pentru că nu au venit la voi pentru a semăna cu zgârcenie, ci 

pentru a aduce cu ei recolta, fructul cultivat, care a fost adus la maturitate de ei în alte timpuri și în alte 

locuri. Au adus gustul, vitalitatea și esența lor pe buzele tale și ți-au inundat existența cu bunăstare. Ei au 

fost un exemplu pentru sufletul tău și o încurajare și un sprijin pentru inima ta umană. Unii dintre ei au fost 

profeți, alții au fost patriarhi sau cărturari sau regi, alții au fost judecători sau învățători. Alții au comunicat 

frumusețea naturii, a inimii și a sufletului pentru a vă face inima să simtă frumusețea creației. 

48 Ați fost, de asemenea, uimit de violența pe care bărbații și femeile au dezvăluit-o în răutatea lor de-

a lungul veacurilor existenței voastre umane. Cartea istoriografiei voastre a adunat numele lor. În cartea de 

amintiri a existenței voastre, în cartea în care Dumnezeu scrie și înregistrează toate faptele voastre, toate 

lucrările voastre, sunt incluse și numele lor, și v-ați mirat că un suflet, o inimă omenească, poate conține 

atâta putere pentru rău, poate păstra atâta curaj încât să nu tresară în fața propriilor fapte; că poate să 

reducă la tăcere vocea conștiinței sale pentru a nu auzi chemarea lui Dumnezeu la răspundere pe care o 

cere prin ea tuturor copiilor Săi. Și de câte ori viața acestor suflete de pe această planetă a fost lungă și de 

durată. 

Pe acei oameni care, din cauza libertății voinței lor, s-au opus iubirii și dreptății Mele, i-am folosit și 

M-am folosit de neascultarea lor pentru a-i face slujitorii Mei. Crezând că acționează liber, toate gândurile, 

cuvintele și faptele lor erau un instrument al dreptății Mele ─ atât în raport cu ei înșiși, cât și cu ceilalți. 

49 Dar când se va încheia această domnie? ─ Tatăl vă spune: Stăpânirea răului nu a dominat niciodată 

(complet) omenirea, căci chiar și în vremurile de cea mai mare depravare au existat credincioși Mie, 

ascultători față de instrucțiunile Mele și apostoli ai Legii Mele. Dar lupta a existat dintotdeauna, încă de la 

început. 

Care dintre aceste două forțe a fost până acum superioară în luptă? Cea a răului! De aceea, a trebuit să 

Mă fac fizic audibil printre voi pentru a vă fi alături, pentru a vă reînvia speranța și credința în Mine, 

pentru a vă încălzi inimile și pentru a vă spune: nu sunteți singuri pe cale, nu v-am mințit niciodată. Nu 

trebuie să schimbați niciodată principiile pe care le-am pus în voi. Aceasta este calea bunătății și a iubirii. 

50 Pentru Dumnezeu nu există nume de religii, nici organizații de religii. Pentru Tatăl, numai 

acțiunile pe care sufletele le-au făcut în legea Sa de dreptate și iubire sunt semnificative. 

Am fost cu adevărat întotdeauna cu voi și sunt în toate ființele din creație. Dar atunci când a fost 

necesar să Mă limitez, să Mă apropii și să Mă fac perceptibil din punct de vedere senzorial din cauza 

iubirii Mele, am făcut-o întotdeauna ─ fie că Mi-am făcut vocea omenește audibilă, ca la Sinai, fie că am 

vorbit prin gura profeților, precum și atunci, când am devenit om, întrupându-Mi propriul "Cuvânt" în acea 

a doua eră pentru a deveni Cuvântul viu și Miracolul, pentru a avea sânge uman, pentru a fi vizibil și 

perceptibil chiar și pentru ochiul cel mai material al fiecărui om. La fel cum este acum, în acest Al Treilea 

Timp, când aleg dintre voi bărbați și femei de diferite vârste, de diferite naționalități și clase sociale, pentru 

a da prin unii, alții și toți același Cuvânt, același sens, aceeași revelație și aceeași mărturie. 

51 Dar adevărat vă spun: Întotdeauna Ilie a fost înainte. Înainte ca omul să locuiască pe planetă, Ilie a 

venit pentru a-i da o atmosferă spirituală, pentru a inunda toate zonele casei tale cu esență spirituală, 

pentru a transforma această planetă nu doar într-un paradis pământesc, ci într-un sanctuar pentru suflet, 

astfel încât omul nu doar să se plece în fața naturii pentru a i se închina, ci ca prin natură să descopere 

prezența Dumnezeului său. Chiar înainte de a ajunge tu, Ilie era acolo. De ce? Pentru că Tatăl trebuia să 

vină pentru a-și face cunoscut glasul de la primii locuitori până la cei din urmă. 

Și, într-adevăr, cei dintâi M-au auzit și, chiar dacă nu M-au văzut în toată slava Mea și nu au văzut Spiritul 

Meu Divin în nicio imagine, au știut că sunt Spirit și au simțit prezența Mea. Știau că exist, că vorbesc, că 

sunt Tatăl lor, că îi privesc și îi judec, că le ofer tot binele și îi necăjesc și îi mustru pentru tot răul. 
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52 Dar, pentru ca voi să dați mărturie despre existența lui Ilie, l-am trimis în prima eră să se întrupeze, 

pentru ca el să dea mărturie despre sine și despre Tatăl său. Și într-adevăr, el a fost unul dintre acele spirite 

extraordinare care au surprins omenirea, care au uimit oamenii prin manifestările lor, prin lucrările lor, 

prin cuvintele lor ─ un om care ─ fără a fi un om de știință ─ avea în mâinile sale forțele naturii ─ un om 

care, deși era om, un om care, deși era om, a fost capabil să învingă moartea și să îi supraviețuiască ─ un 

om care, prin invocarea sa, a chemat forțele naturii pentru a uimi necredința și materialismul omenirii ─ un 

om care, fără a fi vrăjitor, avea o putere reală asupra sufletelor neînsuflețite, iar despre toate acestea a dat 

mari dovezi celor din jurul său. 

53 Ilie s-a ridicat ca profet, făcând profeții care s-au împlinit curând și pe care aceiași martori care le 

auziseră le-au văzut împlinite, dar și profeții date pentru perioade lungi de timp, la care au asistat noile 

generații. Și a apărat și el pe robii Domnului, vizitând pe neamuri cu mâna dreptății. El a întărit, de 

asemenea, buna credință a celor care credeau în Dumnezeul lor invizibil și se închinau Lui, care au 

pedepsit materialismul, superstiția și păgânismul națiunilor păgâne. M-am manifestat prin mijlocirea Lui, 

am vorbit oamenilor prin gura Lui. Am pus puterea Mea în brațul lui drept și, pentru ca voi să fiți martori 

că Ilie însuși a supraviețuit morții și că este în viața adevărată, l-am făcut să se întoarcă. 

54 Trebuia să vină înaintea lui Mesia pentru a pregăti calea, pentru a-i trezi pe oameni din letargia lor 

profundă, pentru a reînvia speranțele celor care zi de zi și din generație în generație, din părinți în copii, 

așteptau cu atâta dragoste venirea Maestrului, a lui Mesia. L-am făcut pe Ilie să fie în adevăr și în duh în 

Botezătorul, Călăuza ─ în cel care v-a spus: "Pregătiți-vă, pocăiți-vă și rugați-vă, căci Împărăția Cerurilor 

este aproape". Iar poporul lui Israel, care a crezut în profețiile Botezătorului, care a simțit teamă la 

cuvântul lui, a postit și s-a rugat, și-a purificat sufletele și inimile și a simțit în ele venirea iminentă a 

Veștii Bune, a Împărăției Stăpânului. 

55 Am făcut ca viața Botezătorului să fie extraordinară, chiar înainte de a deveni om, chiar înainte de 

a se naște în pântecele mamei sale și astfel în copilăria și tinerețea sa și chiar în ultima sa clipă, pentru ca 

prezența sa să vă trezească așa cum clopotul îl trezește pe cel care doarme, pentru ca el să vă unească așa 

cum ciobanul își unește turma, conducându-vă la malul râului pentru a vă purifica, pentru a vă spăla 

trupurile ca un simbol, care doarme, ca să vă unească așa cum păstorul își unește turma, să vă conducă pe 

malul râului pentru a vă purifica, pentru a vă spăla trupurile ca simbol al purificării sufletului, care numai 

așa poate primi comuniunea cu Domnul său. 

56 După ce Ilie și-a îndeplinit misiunea de a pregăti totul ca un slujitor ascultător și umil, a pus 

problema în mâinile Domnului și I-a spus: "Tată, iată mulțimea, iată mulțimea spirituală, pe care o 

încredințez în mâinile Tale, căci acolo este în siguranță, căci obstacolul cel mai sigur este inima Tatălui 

Tău". 

57 Eu l-am făcut pe Ilie să se întoarcă în Era a Treia, iar Eu, ca Maestru, l-am anunțat în Era a Doua, 

spunând: "Cu adevărat, Ilie a fost printre voi și voi nu l-ați recunoscut. Eu Mă voi întoarce în lume, dar 

adevărat vă spun că înaintea Mea va fi Ilie". 

Deoarece orice cuvânt al Maestrului se adeverește, Ilie a venit înaintea Mea în Era a Treia pentru a 

trezi sufletele, pentru a le face să bănuiască că Ora Duhului Sfânt își deschidea porțile, pentru a spune 

fiecărui suflet să deschidă ochii, să se pregătească să treacă pragul Erei a Doua spre Era a Treia. Pentru ca 

manifestarea lui Ilie să fie mai tangibilă în această a treia eră, l-am făcut să se manifeste prin intermediul 

unui om neprihănit: Roque Rojas. 

58 Ilie l-a luminat spiritual pe acest om de dincolo, l-a inspirat, l-a întărit și l-a călăuzit în toate căile 

sale de la început până la sfârșit. Dar vă spun cu adevărat, nu el l-a ales pe Roque Rojas dintre oameni. Eu 

l-am ales, i-am trimis sufletul pregătit de mila Mea. I-am dat un trup pregătit tot de Mine, și știți că a fost 

smerit, că Tatăl a făcut fapte mari prin smerenia și virtutea lui. A fost un profet, un purtător de cuvânt, un 

clarvăzător și un lider. Din toate acestea a lăsat un exemplu strălucit pentru oameni. 

A fost ridiculizat și batjocorit de propriul popor, așa cum a fost Moise în deșert, a fost persecutat ca și 

profetul Ilie și a trebuit să se retragă în vârful munților pentru a se ruga și a lua apărarea poporului său. 

Ca și Maestrul său, a fost ridiculizat și condamnat de preoți și cărturari. Ca și Maestrul său, doar câțiva 

au crezut, l-au urmat și l-au înconjurat. Mâinile sale emanau puteri de vindecare, făceau miracole care 

inspirau credință unora și provocau confuzie altora. Pentru unii, de pe buzele sale au ieșit cuvinte profetice 

care s-au împlinit întocmai. Gura lui dădea sfaturi pline de mângâiere celor bolnavi de inimă. 
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Mintea lui era capabilă să absoarbă mari inspirații și putea cădea în extaz ca și cei drepți, apostolii și 

profeții. Spiritul său se putea desprinde de această lume și de corpul său pentru a intra în Tărâmul Spiritual 

și a ajunge cu umilință la ușile Tezaurului Secret al Domnului. Prin intermediul acestei înălțări, spiritul lui 

Ilie s-a făcut cunoscut primilor martori înainte de venirea razei Maestrului. 

59 Lumina lui Ilie a fost cea care l-a pregătit, care l-a luminat și care i-a dat certitudine față de cei 

prezenți, care a mărturisit și a spus: "Eu sunt profetul Ilie, cel de la transfigurarea de pe muntele Tabor". 

A vorbit despre judecată, despre misiuni și moarte, iar cei prezenți au fost cu adevărat cutremurați, iar 

acea cutremurare a fost din credință, încredere și devotament pentru Domnul. 

Dar după ce Ilie a pregătit această cale a noii manifestări pentru ca prezența Tatălui să intre în Era a 

treia, după ce a pregătit această cale pentru ca Domnul să vină în această lume prin mijlocire umană, a 

pregătit auzul, inima și întreaga ființă a omului pentru a asculta cu atenție cuvântul Duhului Sfânt. 

Ilie a rămas prezent spiritual în mijlocul umanității pentru a-i trezi pe toți cei adormiți, pentru a-i curăța 

pe toți cei pătați, pentru a-i înveli pe toți cei reci în focul Duhului său, pentru a trasa cărări, drumuri și căi 

care să conducă toate sufletele pe calea adevărului. Căci Ilie nu lucrează doar în mijlocul acestui popor, ci 

spiritul său cuprinde în lupta sa întreaga omenire. 

Când s-a făcut cunoscut prin intermediul lui Roque Rojas, porțile celui de-al Treilea Timp s-au deschis 

pentru lume. Căci acesta este momentul în care cele 144.000 de spirite se întrupează treptat. 

60 Roque Rojas a fost primul marcat. I-am vorbit din duh în duh și i-am spus: "Cu adevărat, mari 

mulțimi se vor aduna în jurul cuvântului meu pentru a se înviora. Dar pentru că sunt încă imaturi, va trebui 

să le dezvălui cuvântul Meu și lucrările Mele prin purtătorii de cuvânt. Va trebui să le marchez frunțile lor 

fizice cu un triunghi pentru a-i face să recunoască faptul că aparțin celor 144.000, că fac parte din cei pe 

care i-am anunțat deja în Era a doua, printr-un alt profet, pentru a îndeplini o misiune dificilă și măreață în 

rândul omenirii în acest moment ─ o misiune de răscumpărare, spiritualizare și înălțare. 

61 Prin intermediul lui Roque Rojas v-am făcut să înțelegeți că vă aflați în timpul celei de-a șasea 

peceți, că cartea s-a deschis pentru voi în capitolul al șaselea, în partea a șasea. Această carte cu șapte 

peceți este istoria anticipată a existenței omenirii, căci numai Dumnezeu a putut scrie istoria omenirii 

înainte ca aceasta să o trăiască. Și cum acea carte era închisă în taină, doar o singură mână putea să o 

deschidă, o mână sfântă și pură, o mână perfectă, pentru ca conținutul ei să fie dezvăluit omenirii, iar acea 

mână era cea a Mielului, cea a lui Dumnezeu Însuși, pe Care ați ajuns să-L cunoașteți prin instrucția și 

moartea Sa jertfitoare din Epoca a Doua ─ o jertfă sublimă de iubire ─. El a fost singurul demn să 

deschidă acea Carte. Căci nu exista niciun spirit pe pământ, nici în cer, nici în spațiul creației, nici în vreo 

lume, care să fie vrednic să deschidă cartea și să dezvăluie sufletelor conținutul ei. 

62 V-am spus prin această revelație că aparțineți celei de-a șasea peceți. Dar ai făcut parte și din cele 

cinci anterioare și trebuie să treci prin cea de-a șaptea până când vei intra în eternitate. 

63 Cele șapte peceți sunt viața ta, sunt istoria ta, luptele tale, victoriile și înfrângerile tale, suferințele 

tale, bătăliile tale și, în cele din urmă, răscumpărarea ta plină de glorie, plină de laude, plină de sărbători 

spirituale la dreapta Domnului tău, foarte aproape de El. Dar au existat confuzii în rândul poporului meu 

și, în urma acestor confuzii, nu am găsit adevărata pregătire în purtătorii mei de voce, astfel încât eu, ca 

Maestru, să vă eliberez de ele ca Spirit Sfânt. 

64 Ilie nu a dezlegat cele șapte peceți și nici nu le-a pus în națiunea voastră. Roque Rojas nu a 

rezolvat problema celor șapte peceți. Cartea celor șapte peceți pe care eu însumi am dezlegat-o. Numai 

Dumnezeu putea să le dezvăluie copiilor Săi lucrurile confidențiale, secretele Lui. Duhul Sfânt v-a 

dezvăluit mari lecții prin profeții și apostolii mei. Dar numai Domnul tău este cel care își poate deschide 

inima pentru ca tu să contemplezi interiorul Său. Profeții v-au vorbit la figurat, dar Tatăl a adus pentru voi 

realizarea și împlinirea profețiilor. 

65 Recunoașteți deja că am fost cu voi în toate timpurile și că am dat splendoare armelor voastre 

primitive, armelor voastre originale, pentru ca voi să învingeți răul care exista înainte de a exista voi, 

pentru ca voi să dați mereu intrare inspirațiilor bune, pentru ca prin rugăciunea și virtutea voastră să 

atrageți mereu radiațiile bune ale Lumii Spirituale a Luminii ─ astfel încât în visele voastre, în munca ta, 

în încercările sau în momentele critice, să nu cazi niciodată în mrejele ispitei care te-a năpădit mereu, care 

ți-a promis mereu calea răului plină de plăceri și bogății trecătoare, de lumini false, de învățături și 

onoruri, care sunt astăzi și nu vor mai fi mâine, dar care vor lăsa o mare amărăciune. 
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66 Recunoașteți deja că ați avut întotdeauna un păstor care v-a pregătit calea și v-a urmat mereu: Ilie. 

Și când îmi spui: "Maestre, în aceste vremuri din urmă ne-au lipsit marile exemple care să urmeze calea 

Ta", Maestrul îți răspunde: "Ia-l pe Roque Rojas ca un bun exemplu! El este imaginea lui Ilie, el a vegheat 

asupra voastră ca un păstor, și-a consacrat viața slujirii mele, iar în el era puritate, înălțare și iubire, pentru 

că a rămas fidel misiunii pe care i-am dat-o ca un bun mesager de dincolo de înalt. 

67 Roque Rojas nu a emis legea și nici nu a dat-o umanității. El a fost doar purtătorul de cuvânt al 

Tatălui, astfel încât, prin intelectul și buzele sale, legea Tatălui să ajungă în cuvinte la inimile oamenilor. 

Ca purtător de voce, el a putut să se predea în brațele Mele, a putut să se inspire și să se răpească în Mine, 

cu Ilie vorbind prin mijlocirea sa pentru a da primele pâini, primele picături de vin, primele alimente 

acelor primii participanți care s-au așezat la masa Domnului în Era a treia. 

Ca o călăuză, v-a condus pe calea adevărului pentru ca să nu vă poticniți, având grijă să nu cădeți în 

fanatism și nici în idolatrie ─ având grijă să nu confundați spiritualismul cu științele materialiste care 

vorbesc despre "spirit", dar care nu învață pe toți copiii mei ─ nu în secte sau biserici ─ practica 

milosteniei și vă dau un cuvânt curat. 

În calitate de văzător, el a putut să Mă vadă și să dea o mărturie credincioasă celor care îl ascultau, 

pentru ca aceștia să devină mai puternici în credința lor, iar mărturia lui a fost întotdeauna adevărată. 

68 Dar după Roque Rojas, ați avut alte modele ─ dacă nu perfecte, atunci unele care au lăsat o 

sămânță în inimile voastre. Lăsați-vă încurajați de exemplul bun al fraților voștri care merg înainte. Totuși, 

nu le judecați cu judecata severă a unui judecător perfect, pentru că atunci nu ați putea găsi în ele 

perfecțiunea pe care o căutați. Dar dacă veți căuta credincioșia în oricare dintre frații și surorile voastre, o 

veți găsi ─ veți descoperi și curaj, precum și zel, abnegație și sacrificiu. 

69 Dintre toate virtuțile, veți descoperi în frații și surorile voastre doar un atom, o particulă. Dar este 

ceva, pentru că este sămânța pe care o semăn în inimile discipolilor mei, pentru că voi toți sunteți astfel. 

Dar dacă vreți să găsiți perfecțiunea, căutați-o în Cuvântul meu. Căci în Cuvântul Meu este Stăpânul, și El 

vă spune fără mândrie: El este cu adevărat perfect! 

70 Manifestarea mea, pe care v-o ofer din 1866, se va încheia în curând. Dar când Maestrul nu va mai 

vorbi prin mintea omului, când această manifestare se va sfârși pentru Mine și pentru voi, ce va face atunci 

Ilie? 

71 V-am spus deja că, după ce M-ați avut prin intermediul omului, Mă veți avea de la duh la duh. Va 

fi comuniunea completă în ziua următoare plecării mele? Va începe poporul lui Israel să aibă parte de mari 

inspirații și de comuniuni perfecte cu Spiritul meu divin din prima zi după plecarea mea? Vă spun deja: 

Nu. Am anunțat și v-am ordonat deja un timp de meditație și pregătire în aceste observații. Pentru că vă 

arăt cu certitudine, în avans, că în acel timp de meditație și pregătire, Ilie va fi cu voi, dar va fi spiritual. 

Viziunea spirituală a clarvăzătorilor va da mărturie și inimile voastre vor simți prezența lui, cordialitatea 

lui, profeția și încurajarea lui. 

72 Odată ce poporul meu va fi pregătit, Maestrul va veni pe "norul" său, pe acel nor spiritual și 

universal, pentru a conversa cu toți cei care sunt cu adevărat pregătiți, pentru a-i ajuta să se echipeze pe cei 

care nu sunt și pentru a-i trezi pe cei care ar putea fi îndepărtați de aceste învățături. Atunci voi avea acces 

nu numai la voi, nu numai la acest popor luminat voi găsi uși deschise pentru dialogul meu spiritual. Cu 

adevărat, peste tot pe glob oamenii Mă așteaptă deja. 

Nu toți vor fi pregătiți așa cum v-am spus, ci vor fi cei credincioși, cei neclintiți, care au suferit mult și 

s-au convertit, dar și cei care și-au păstrat pregătirea ─ acolo Mă așteaptă. Îi văd și nu-i voi dezamăgi. Eu 

voi fi cu ei în duh și în adevăr. 

73 Peste tot în lume vor apărea clarvăzători, profeți, care se vor face cunoscuți de la un spirit la altul. 

Bărbați și femei de diferite vârste și naționalități vor vorbi despre mari surse de inspirație. Acest timp este 

deja aproape, o, oameni buni. De aceea vă țin treji, vă pregătesc și vă instruiesc, ca să nu cădeți în ispită și 

nici în confuzie. Căci în vremurile ce vor veni vor apărea mari aberații în rândul acestei umanități. 

74 Spiritualizarea, care este propriul meu regat, se apropie cu pași mari, așa cum vânturile care vin 

dinspre nord dărâmă totul, îndoaie toți copacii, fac să tremure toate pădurile, bat la uși și biciuiesc fețele 

tuturor ființelor. De asemenea, spiritismul va veni și el ca o furtună de lumină și de iubire ─ o furtună care 

va mătura și va dărâma totul. Dar va avea loc în inima oamenilor, în inima tuturor instituțiilor, în sânul 
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tuturor națiunilor și al tuturor raselor. Este Împărăția mea, împărăția Duhului Sfânt, împărăția înălțării 

spirituale, a păcii și a iubirii. 

75 Cu adevărat, veți vedea atunci omenirea, de la persoană la persoană, de la inimă la inimă, trezindu-

se, intrând în templu, în sanctuar, în adevărata Biserică a Duhului Sfânt, care este Lucrarea Universală, 

care este Legea lui Dumnezeu, o Lege a dreptății și a iubirii. Dar veți vedea că oamenii sunt derutați de 

spiritism ─ fie că îl caută, fie că îl urmăresc, fie că se bucură că l-au găsit. 

Veți vedea oameni căzând în confuzie spirituală, în mare fanatism. Căci pentru ca o doctrină să prindă 

cu adevărat rădăcini în inima omului, ea trebuie să fie mai întâi ca o pășune a fanatismului și a idolatriei 

umanității. 

Fanatismul spiritual al oamenilor va fi foarte mare în Era a treia. Ei vor dori să i se dedice cu o 

asemenea putere încât vor face abstracție de însăși viața publică, vor face abstracție de trupurile lor, vor 

face abstracție de multe legi pământești pentru a se dedica în întregime numai spiritului ─ să gândească, să 

viseze, să trăiască și să uite de cele pământești numai pentru existența sufletului. Dar atunci însăși legile 

inerente materialului, care au un principiu de dreptate în cel spiritual, se vor consacra la sarcina de a-i 

scutura de trezire, de a-i bântui, de a-i mustra și corecta. 

76 Și voi, ca discipoli ai acestei Lucrări, ca cei 144.000 de oameni însemnați, ca Israelul spiritual care 

a fost învățat de Tatăl de-a lungul veacurilor, veți avea marea obligație de a pleca cu marea voastră carte 

spirituală de înțelepciune, cu stindardul vostru de pace, unitate și bunăvoință, cu armele voastre de 

dreptate, cu darurile voastre de revelație, de profeție, de intuiție, de interpretare, de studiu în Cuvântul 

meu, pentru a spune omenirii: "Aceasta este Lucrarea Tatălui! Acesta este adevăratul spiritism și acesta 

este modul corect de a-l practica! Aceasta este închinarea, slujba, pe care Tatăl a învățat-o ca Duhul 

Sfânt!". 

77 Acolo vor fi atunci câmpurile voastre fără sfârșit, acolo va fi munca voastră care vă așteaptă. Acolo 

ziua va fi fără noapte, munca fără oboseală și lupta fără moarte. Acolo va fi ospățul pentru sufletul tău, un 

ospăț al iubirii și al răscumpărării, un ospăț al luptei! 

Cu cât mai mare va fi munca ta, cu atât mai mare va fi bucuria ta, și vei trece din această viață în 

cealaltă, purtând în suflet recolta împlinirii misiunii tale ca cea mai bună dovadă că ai aparținut 

credincioșilor Domnului ─ sufletelor care au venit în această lume doar pentru a semăna pace și iubire. 

Din Înălțimile de Dincolo veți vedea luptele acestei lumi. De acolo veți vedea semințele de lumină și 

de iubire pătrunzând pretutindeni, veți vedea totul transformat, veți vedea toate principiile umanității 

zdruncinate din temelii și veți aștepta cu umilință și supunere ordinele Tatălui de a veni, de a reveni în 

lume, așa cum este voința Tatălui. 

Cei dintre voi care nu v-ați terminat munca, care nu v-ați terminat munca, va trebui să veniți din nou, 

iar alții vor trebui să plece în alte lumi, în sânul altor uniuni de suflete. Dar acest lucru nu trebuie să vă 

întristeze ─ nu vă gândiți la o odihnă veșnică în sânul lui Dumnezeu. 

78 "Carnea" ta se gândește să se odihnească pentru că este slabă. Dar pentru suflet, odihna ar fi cea 

mai mare pedeapsă, pentru că cea mai bună răsplată pentru suflet este activitatea, munca, lupta, pentru că 

își slăvește Tatăl, luându-l ca exemplu pe Dumnezeul său, care nu se odihnește niciodată, care nu doarme 

și nu obosește. Nu există oboseală în sufletul care este în plină dezvoltare, nici noaptea, nici foamea, nici 

setea. 

79 Va fi de ajuns ca moartea să trezească sufletul tău în Înălțarea de Dincolo, și deja el înțelege totul 

din acel moment, în loc să fie confuz, și îmi spune: "Tatăl meu, astăzi aripile mele se deschid pentru a 

cuprinde infinitul, și astăzi pot înțelege totul prin lumina pe care mi-ai dat-o în orice moment. Arată-Mi 

sarcina Mea, misiunea Mea." Nu știți dacă voi, care astăzi vă simțiți neînsemnați, veți merge în alte lumi 

pentru a apărea acolo ca suflete mari, ca profeți, ca maeștri inspirați de operele frumoase ale universului? 

80 Voi nu știți, dar Tatăl vă spune foarte bine că munca voastră de zi cu zi nu se va termina cu 

moartea, că drumul vostru nu se va încheia când veți ajunge spiritual cu Mine, că mai aveți încă multe de 

văzut și de trăit, multe de învățat și de făcut. 

81 Voi auziți acest Cuvânt al Meu pe pământ prin intermediul intelectului uman, iar pe niveluri de 

viață mai înalte decât al vostru, locuitorii acelorași, alte suflete, îl aud și ei, la fel cum îl aud și spiritele de 

pe alte niveluri de viață, și mai înalte, care sunt acasă acolo. Căci acest "concert" pe care Tatăl îl realizează 

în timpul al treilea cu Spiritele de lumină este universal. 
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Am spus-o: raza Mea este universală, Cuvântul Meu și Esența Mea Spirituală (conținută în el) sunt, de 

asemenea, universale, și chiar și la cel mai înalt nivel la care au ajuns spiritele, ele Mă aud. Mă auziți în 

prezent în această manifestare în modul cel mai imperfect, adică prin intermediul omului. 

82 Iată de ce vă pregătesc acum pentru proclamații mai înalte, astfel încât, atunci când veți intra în 

spiritualitate și veți părăsi complet acest pământ, vă veți putea uni cu o nouă etapă a vieții pentru a asculta 

"concertul" pe care Tatăl îl realizează împreună cu spiritul vostru. 

Astăzi ești încă în materie, împrospătându-ți inima și spiritul cu acest cuvânt, iar acele ființe care ți-au 

aparținut pe pământ, pe care încă le numești tată, soț, soție, frate, copil, rudă sau prieten, se află pe alte 

trepte ale vieții și aud același cuvânt, dar pentru ei sensul, esența lui este alta, chiar dacă se bucură de 

aceeași fericire, de aceeași împrospătare, de aceeași încurajare și de aceeași pâine. 

83 Acest concert ─ vă întreabă Maestrul ─ nu este minunat? Nu se bucură sufletul tău, nu se bucură 

sufletul tău la gândul că ceea ce primești aici ca hrană spirituală este și motivul bucuriei și vieții spirituale 

pe corpurile altor lumi ─ pe alte lumi unde trăiesc ființe pe care le iubești ─ ființe pe care le-ai cunoscut și 

care, prin spiritism, sunt atât de aproape și în același timp atât de departe de tine? 

84 Iată cum vă pregătesc plini de lumină, o, discipoli ai Mei, iată cum vă consolez și vă fac să vedeți 

orizonturile infinite pe care Lucrarea Mea vi le dezvăluie, pentru ca voi să duceți acest mesaj de speranță și 

de lumină întregii umanități, pentru ca voi să le faceți să înțeleagă adevăratul sens al vieții umane și al 

vieții spirituale. 

Cu toate acestea, nu aduceți învățăturile mele doar în Cuvânt, ci și prin Lucrare. Pentru că vreau să vă 

dedicați în totalitate practicii învățăturii mele și astfel să fiți buni duhovnici care "știu să dea lumii ceea ce 

este din lume și lui Dumnezeu ceea ce este de la Dumnezeu". Ceea ce i se cuvine trupului tău trebuie să i 

se dea cu dreptate, cu milă și dragoste, iar ceea ce i se cuvine sufletului tău trebuie să i se dea, de 

asemenea, cu dragoste și milă. Vei avea un timp pentru îndatoririle tale pământești și, de asemenea, un 

timp pentru exercițiile tale spirituale, pentru căile spirituale de acțiune și pentru desfășurarea lor. 

85 În acest fel, orice semn, orice urmă de fanatism, de idolatrie, de materialism și chiar de superstiție 

va cădea din sufletul vostru și va fi îndepărtată din inima voastră, iar practicând spiritismul cu această 

puritate, cu această sinceritate, cu această simplitate și înălțare, veți da omenirii adevăratul exemplu a ceea 

ce ar trebui să fie cultul pe care Tatăl îl așteaptă de la voi în Era a Treia. 

86 Fiți puternici ─ nu numai pentru ca voi să fiți discipolii, ci și maeștrii acestei lucrări, plini de 

putere vindecătoare, copleșiți de daruri. Descoperiți toate aceste puteri în pieptul vostru, în acel chivot 

invizibil pe care l-am așezat în inima fiecăruia dintre voi. 

87 Intrați în voi înșivă și veți găsi acolo sanctuarul, chivotul legământului. Veți descoperi un izvor, un 

izvor de haruri și binecuvântări. 

Nu există niciun suflet neajutorat, nimeni nu este dezmoștenit. Având în vedere îndurarea mea divină, 

nu există nimeni în întregul univers care să se poată numi sărac, alungat de tatăl său; nimeni care să se 

poată numi exilat de pe pământurile Domnului. 

Cei care se simt dezmoșteniți o fac pentru că nu au descoperit în ei înșiși darurile harului sau pentru că 

pur și simplu s-au rătăcit în păcat, pentru că sunt orbiți sau pentru că se simt nedemni. 

Ar trebui să descoperiți mereu aceste daruri ale harului în voi înșivă; atunci veți experimenta că nu vă 

va lipsi niciodată prezența mea, că întotdeauna va exista "pâine", "balsam de vindecare", "arme", "chei" și 

tot ceea ce aveți nevoie în voi înșivă, pentru că sunteți moștenitorii împărăției mele și ai gloriei mele. 

88 Acesta este cuvântul Meu pe care îl scriu în conștiința voastră în această zi de har. 

89 Vegheați și rugați-vă, o, popor. Căci așa cum sămânța restaurării, sămânța răscumpărării este 

foarte aproape printre voi și printre oameni, tot așa și sămânța pe care o împrăștie neghina germinează în 

mare măsură în inimile copiilor mei mult iubiți! 

90 Vegheați și rugați-vă, căci secera se apropie! Secera nu este în mâna omului ─ ea este în mâna 

Mea. 

91 Voi permite ca mâna omului să aducă distrugere, moarte și război, dar numai până la o anumită 

limită. Dincolo de această limită, nedreptatea, depravarea, amăgirea și lupta pentru putere a omului nu vor 

putea depăși. 

Atunci va veni secera mea și va tăia cu înțelepciune ceea ce va hotărî voia mea. Căci secera mea este 

viața, iubirea și dreptatea adevărată. Dar voi, oameni buni, vegheați și rugați-vă! 
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92 Așa vreau să te văd și, în puterea rugăciunii tale, am găsit și eu un motiv să iert. Prin mijlocirea ta, 

mă voi simți mișcat în inima mea să nu-mi mai fac dreptate. În rugămințile voastre voi găsi balsam pentru 

cei care plâng. În înălțarea sufletului tău, voi găsi și eu un motiv pentru a opri distrugerile pe care le fac 

oamenii. 

93 De aceea, vreau ca tu să mijlocești, să te rogi, să ierți și să iubești, Israele! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 346  
1 Îți dau cuvântul meu pentru a-ți netezi inima, pentru ca spiritul tău să simtă pacea mea. 

2 Eu sunt lumina și viața, și oricine vine la Mine primește ceva din acest har. În calitate de Tată, 

sufăr atunci când pierdeți bunurile spirituale, când vă hrăniți cu înclinații materialiste din cauza voinței 

voastre libere și, astfel, vă atrageți suferința asupra voastră. Dacă suferi și plângi, este din cauza propriei 

tale neputințe. Dar Eu îndepărtez întunericul de la tine și îți curăț calea de spini și bolovani, pentru ca tu să 

cauți calea Mea, pentru ca tu să uiți trecutul tău și să privești doar spre viitor. 

3 Eu voi fi mereu cu tine, voi fi sfătuitorul cel bun și tovarășul credincios și îți voi vorbi prin 

conștiința ta, ca să nu cazi în ispită. 

4 Sunteți ca o plantă pe care Tatăl a îngrijit-o. Ca un bun grădinar, sunt printre voi, smulgând 

urzicile și îndepărtând viermele care roade. Îți hrănesc sufletul pentru ca el să fie în armonie cu Mine. 

5 Sunteți niște naufragiați cărora le arăt barca de salvare ca să nu pieriți în valurile mării agitate. 

Mergeți pe apă, așa cum i-am spus lui Petru, dar nu-Mi spuneți, așa cum a făcut el, "Învățătorule, salvează-

ne, ne scufundăm". Odată ce credința, împreună cu dragostea, formează o singură putere, veți experimenta 

o mare putere în sufletul vostru și chiar și trupul vostru va fi capabil să meargă pe apă, pentru că puterea 

Tatălui vostru vă va susține. Cu toate acestea, nu aveți niciodată intenția de a-l pune la încercare pe 

Domnul vostru. 

6 Ferice de cel care îl mulțumește pe Tatăl cu faptele sale, căci Eu îl răsplătesc în tăcere dându-i de 

multe ori ceea ce a dat. 

7 Mare este numărul celor nevoiași, al celor orbi, al celor confuzi. Dar Eu, ca Tată, Mă apropii de ei 

pentru a le dărui mila Mea. 

8 Această manifestare va fi cu voi până în anul 1950 și va rămâne scrisă în inimile voastre. Dar, până 

când va veni acel moment, Eu vă ghidez pentru ca voi să vă apropiați de Mine. V-am învățat pentru că a 

venit al treilea timp și în el ați auzit glasul trompetei cerești care v-a trezit sufletul. 

Unii dintre voi M-au întrebat: "Tată, de ce am venit din nou să trăiesc pe pământ?". Iar Tatăl vă 

răspunde: Pentru ca sufletul tău să își recâștige puritatea pierdută. Dar Eu vă spun cu adevărat: 

Binecuvântat este cel care a reparat, pentru că va fi în împărăția mea, pentru că va fi fost purificat și își va 

fi îndeplinit misiunea. 

9 Voi reprezentați o parte din poporul ales al lui Israel, căruia i-am dat o haină de lumină pentru ca 

mâine să puteți pleca ca învățători, ca lideri ai omenirii. În acest moment îi chem pe toți copiii mei și toți 

cei care sunt cu mine și mă iubesc vor porni la luptă și la muncă. 

10 Ispita încă vă înconjoară, dar va veni timpul pe care vi l-am anunțat, în care ispita va fi legată, 

astfel încât pe căile voastre va fi doar lumina care vă va călăuzi. 

11 Sunteți în perioada de luptă și de muncă în care trebuie să vă purificați și să vă curățați trecutul. 

Căci nu "carnea" voastră este cea căreia i-am încredințat moștenirea, ci sufletul vostru care a ieșit de la 

Mine. 

12 Trebuie să purific sufletul, să-l curăț, pentru ca el să se întoarcă la Mine, să se unească cu Spiritul 

Meu Divin pentru eternitate, pentru a se bucura de Împărăția Mea Cerească. 

13 Iubiți copii, voi care ați venit în număr mic, vă spun cu adevărat: privirea mea pătrunzătoare îi 

descoperă pretutindeni pe aleșii mei care simt în spiritul lor că acum este timpul prezenței mele. Ei nu au 

auzit cuvântul Meu așa cum ați auzit voi, dar în spiritul lor aud o voce care le spune că Eu sunt din nou 

printre oameni, că am venit spiritual "pe nor". Unora le voi acorda să mă vadă cu ochii spiritului, altora 

prin intermediul facultății de intuiție, iar celorlalți le voi face să simtă puternic dragostea mea, astfel încât 

să simtă prezența Spiritului meu. 

14 În acest moment bat la ușile inimilor oamenilor. Pe unii îi întâlnesc pregătiți, pe alții adormiți 

pentru că au rămas în diverse secte și religii și s-au rătăcit pentru o perioadă scurtă de timp. Dar a sosit 

timpul când clopotul Meu puternic îi va chema, pentru ca toți să vină la Mine, să primească învierea 

sufletului lor și să se unească pentru a simți pacea Mea pe pământ și a ajunge în Țara Făgăduinței. 

Parabola 
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15 Un mare stăpân plin de virtute și putere se afla pe un tron înalt, iar în sfera sa de putere îl 

înconjurau mulțimi mari, milioane și milioane de creaturi. Dar niciuna dintre aceste mulțimi nu se putea 

apropia de conducător, ci doar îl puteau vedea de departe. Dar în inimile lor tânjeau să se apropie, să fie 

foarte aproape de el. 

Dintr-o dată s-a deschis o ușă și în ea a apărut un miel sângerând și o legendă care spunea: "Aici este 

lumina, aici este ușa deschisă pentru oricine vrea să intre ─ pentru oricine are virtute în inima sa. Vino, 

vino aproape!" 

S-a văzut o lumină strălucitoare și mulțimea s-a îndreptat spre acea ușă plină de bucurie. Unii au sosit 

și au intrat în acea clădire. Dar nu toți au ajuns acolo, pentru că s-au lovit de garduri de spini pe drum și nu 

au putut merge mai departe. Alții au întâmpinat mari bariere care i-au împiedicat să intre pe acea ușă. 

     Dar acel Conducător, acel Domn Atotputernic, a privit de sus spre mulțimi și le-a spus: "Intrați, intrați, 

căci Mielul și-a vărsat sângele cel mai curat pentru a vă arăta calea pe care veți veni cu toții în împărăția 

mea". 

16 Copii binecuvântați: cu iubirea mea sublimă v-am dat libertate sufletului vostru și v-am eliberat 

din lanțurile păcatului. Prin prețiosul Meu Sânge, v-am dat ocazia ca sufletul vostru să-și câștige răsplata și 

să se înalțe până când va ajunge în Împărăția Mea.  

Sfârșitul parabolei 

17 Mă înțelegeți, oameni buni? Acel Conducător este Tatăl vostru veșnic, Marele Iehova. Ușa care se 

deschide este Isus, Stăpânul vostru, Mielul jertfit care a venit în lume pentru a vă salva și care și-a vărsat 

sângele până la ultima picătură pentru a da lumină și înviere sufletelor voastre. 

18 În acest timp prezent, v-am încredințat din nou un înveliș fizic pentru ca voi să vă îndreptați, să vă 

îndepărtați de păcat și de toate înclinațiile lumii, pentru ca voi să urcați pas cu pas pe muntele unde vă 

aștept cu brațele deschise. 

19 V-am învățat cum să vă ridicați în rugăciune, ca să vă îndepărtați de păcat, ca să respingeți ispita. 

Căci este scris: Nu va mai fi moarte sufletească, pentru că Eu sunt Calea și Viața, și va veni vremea când 

vă voi aminti: "Unde este, moarte, puterea ta? Unde este, o, mormânt, victoria ta?" Pentru că, în adevăr, 

păcatul este cauza morții, iar Eu elimin păcatul în acest timp prin lumina Duhului Meu Sfânt. 

20 Va veni timpul când veți vedea recolta a ceea ce semănați puțin câte puțin în rândul umanității. 

Mâinilor voastre am încredințat uneltele pentru ca voi să cultivați câmpurile și să hrăniți omenirea cu 

roadele lor bune. 

21 Îți lucrez inima cu dalta fină a Cuvântului Meu și te luminez cu lumina Duhului Sfânt. Eu sunt cel 

mai bun Învățător și am venit să vă dau instrucțiuni, să vă iert, să vă îndrum pe calea adevărului și, de 

asemenea, ca cel mai bun Medic, sunt printre voi pentru a vă vindeca sufletul de lepră și a-l elibera de 

durere. 

22 Vă dau învățătura mea pentru ca voi să o aplicați, pentru ca voi să purtați în inimă iubire și puritate 

și, chiar dacă ispita se apropie de voi, ea nu găsește loc în voi, pentru că eu vă fac puternici prin lumina 

mea și prin iubirea mea, pentru ca voi să respingeți orice slăbiciune. 

23 Popor binecuvântat: Gândește-te la lumea cu războaiele ei, în timp ce își golește paharul suferinței. 

Dar de toate acestea v-am păstrat, nu le atribuiți întâmplării, oameni binecuvântați. Voi sunteți poporul 

înzestrat, pentru ca voi să vă pregătiți cu Cuvântul Meu pentru a-l arăta lumii, căci aceasta este voința 

Mea. 

24 Voi sunteți instrumentul Meu, popor ales al lui Israel, în mâinile voastre am încredințat puterea și 

lumina Mea, pentru ca voi să risipiți întunericul omenirii. 

25 Prin ascultarea voastră și îndeplinirea misiunii voastre vă veți simți transformați spiritual și uniți cu 

oștile spirituale, astfel încât veți continua să fiți slujitorii Mei în acel Înalt Dincolo și nu vă veți mai 

despărți niciodată de Mine. 

26 V-am încredințat acest timp pentru a vă pregăti, pentru ca voi să vă reînnoiți și să urcați pas cu pas 

pe munte. 

27 Adevărat vă spun că iubirea mea și lumina Duhului Sfânt s-au revărsat asupra întregii omeniri. Cu 

toate acestea, războaiele au surprins națiunile, așa cum a văzut apostolul meu Ioan în Epoca a doua. Ți-am 
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pregătit Eu aceste suferințe? Sunt moarte? Nu, copiii Mei, Eu sunt Viața și Viața am dat-o tuturor copiilor 

Mei. 

28 În fiecare reîncarnare pe care am încredințat-o sufletului tău, ți-am dat întotdeauna chemarea la 

viața adevărată. Dar această lumină nu este doar pentru voi, poporul ales al lui Israel, pentru că voi 

reprezentați întreaga umanitate. 

29 Eu vorbesc spiritului vostru, bat la ușile inimilor voastre și Mă fac simțit prin conștiință, pentru ca 

voi să recunoașteți responsabilitatea care apasă asupra spiritului vostru. 

30 Am trasat o singură cale pentru voi, pentru că Eu sunt un singur Dumnezeu și o singură Lege, și în 

toate timpurile v-am dat una și aceeași Doctrină, pentru ca sufletul să facă voia Mea. 

31 Cu cuvinte pline de iubire vă anunț că nu ați reușit să vă îndepliniți misiunea. Pentru că văd că 

omenirea s-a rătăcit și, în orbirea și materialismul ei, s-a lăsat condusă de om și astfel este ca și cum ar fi 

purtat un bandaj întunecat pe suflet și s-a lipsit de harul Meu. 

32 Luați seama, poporul meu, în câte erori este prinsă omenirea. Prin ignoranța sa, Mă caută în 

materialismul său, iar inima sa se închină la dumnezei falși. Prin urmare, ea nu a simțit prezența mea 

spirituală. Copiii mei se delectează cu cuvinte frumoase și cred că merg pe calea luminii și a adevărului, 

fără să recunoască în acest moment Spiritul Meu ca pe o stea salvatoare care își trimite lumina din infinit. 

33 Pe voi v-am ales din lume și, deși sunteți needucați și neînsemnați, prin mijlocirea voastră am 

exprimat Cuvântul Meu pentru a explica lumii Adevărul Meu prin lumina Duhului Sfânt, pentru ca această 

umanitate să nu mai cadă în eroare, pentru ca spiritul ei să aibă viața harului, să Mă simtă în inima ei și să 

se spiritualizeze. 

34 Eu v-am ales pe voi pentru a vă face stăpâni pe harul meu și pentru ca voi să porniți ─ de îndată ce 

mă veți înțelege ─ pentru a-i salva pe semenii voștri de la pieire, pentru a-i salva pe cei naufragiați din 

marea bogată în rele, pentru a-i elibera pe sclavii ispitei. 

35 În timpul al treilea, am lăsat chemarea să se facă la toți în mod egal, pentru ca toate oile Mele să se 

întoarcă la urcuș. 

36 Eu salvez sufletul din întuneric și îl trezesc din somnul său, pentru că v-am creat și vă iubesc foarte 

mult, iar în cea de-a doua eră, din iubire pentru umanitate, mi-am vărsat Sângele pentru salvarea voastră. 

37 V-am arătat multe beneficii spirituale pentru ca voi să vă pregătiți și să deveniți soldați ai Cauzei 

mele divine. V-am încredințat mesajele mele sub formă de revelație și prin intuiție, pentru ca voi să 

înțelegeți voința mea. 

38 Ți-am spus, iubitule Israel, că va veni vremea când se vor ridica glasuri rele pentru a da acces la un 

fals Isus și, în lupta lor materială, vor înșela și vor spune că prin ei vorbește Maestrul. Se vor ridica falși 

"conducători" și falși "profeți", falși "soldați" care vor încerca să vă abată de la calea luminii și a 

adevărului cu cuvântul și aspirațiile lor materiale. 

39 V-am avertizat. Amintiți-vă că v-am spus în fiecare an: Pregătiți-vă, oameni iubiți, folosiți-vă de 

prezența mea și acumulați în inima voastră Cuvântul meu pentru ca mâine să vă fie încurajare și astfel 

timpul nu vă va lua pe nepregătite. 

40 V-am încredințat ultimii trei ani pentru ca voi să vă ridicați și să vă pregătiți ca exemplu pentru 

purtătorii de cuvânt, pentru ca ei să vă recunoască drept adevărați soldați și adevărați discipoli ai 

Maestrului Divin. Dar acest har mulți dintre voi l-au reținut și nu l-au luat în seamă. 

I-am spus lui Israel: Privește umanitatea, cum este învăluită în întunericul ei, în fanatismul și idolatria 

ei, și din acest motiv s-a trezit în inima ei dorința de putere, lăcomia, importanța de sine, făcându-i 

mândria, și toate acestea sunt abominabile în ochii Mei pătrunzători! Pe tine, însă, te-am luminat, te-am 

luat de mână pentru ca tu să pornești să arăți lumii calea luminii. 

41 Deja în Era a doua v-am dat profeția mea pentru a vă anunța încercările care vor avea loc. Am spus 

că pământul se va cutremura, că forțele naturii se vor dezlănțui, că molimele, plângerile și moartea vor 

devasta peisajele, că veștile de război vor umple de frică inimile oamenilor. 

42 Eu sunt Cel care se prezintă ca lumină în fața umanității ─ Eu sunt Cel care dă direcția sufletului și 

îi încredințează puterea și iubirea mea, pentru ca acesta să domine trupul și acesta să facă voia mea. 

43 Dreptatea mea va pune capăt dorinței războinice a omenirii și oamenii se vor iubi unii pe alții. Nu 

va mai exista nici egoism, nici suficiență, nici lipsă de înțelegere. Toți se vor guverna pe ei înșiși în 

conformitate cu Legea divină, toți se vor supune voinței Creatorului. Va fi pace pe pământ și națiunile nu 
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se vor mai ridica în război unele împotriva altora. Și știința Mă va recunoaște. Toți vor porni și vor căuta 

aceeași cale, vor avea același scop, iar în această lume va exista moralitate, milă și concordie adevărată. 

44 Voi, oameni iubiți, sunteți cei care veți curăța cărările și le veți face practicabile. Căci vor veni 

după voi mulțimi mari și pe acestea le voi înzestra cu cuvântul Meu. 

45 La ce oră va fi asta, Israel? Voi nu știți, dar eu vă spun: ridicați-vă la luptă pentru ca omenirea să 

primească pacea și iubirea mea și pentru ca ea să rămână protejată de mila mea divină. 

46 Foarte scurt este intervalul de timp în care veți mai avea Cuvântul meu prin intermediul facultății 

umane a intelectului. Totuși, unii vorbesc ─ conform inteligenței lor ─ și spun: "Cum să ne abandoneze 

Tatăl, de vreme ce El este dragoste? El, ca Iubire, are datoria de a fi aproape de noi, foarte aproape ─ 

astăzi, pentru că suntem în pericol, pentru că nu am înțeles încă instrucțiunile Sale, pentru că nu am 

acumulat încă în noi multele lucruri pe care ni le-a dat și suntem încă slabi. El este Dumnezeul iubitor care 

nu ne poate abandona în fața nemilosului timp care trece. El este Iubirea supremă, care nu ne poate mustra 

atunci când îi încălcăm legea. El, ca iubire, nu ne poate cere socoteală dacă nu ne supunem voinței sale 

supreme. Cuvântul Său va fi retras doar din acele locuri în care cineva nu a împlinit Legea Sa ─ în anumite 

locuri, Lumina și Cuvântul Său vor fi retrase. Dar în acele locuri în care ne punem activ la treabă, El va 

rămâne cu noi." 

Dar Maestrul vă spune: Știam că neînțelegerea umană se va opune Cuvântului meu adevărat ca un 

obstacol. Dar în templul Duhului Sfânt vor fi unite ideile tuturor sectelor, tuturor comunităților religioase. 

47 De mult timp, Maestrul a fost cu voi. Eu v-am pregătit, v-am marcat ca aleși ai mei cu lumina mea, 

v-am dat sărutul meu de pace pentru ca voi să trăiți cu perseverență și ascultare. Celui ce s-a pregătit, îi 

este dat să pătrundă tainele Tatălui, ca să știe că lucrarea mea nu este o taină. 

48 Nu vă simțiți abandonați în lume, folosiți mila, pacea și mângâierea pe care vi le aduc zilnic prin 

cuvintele mele. Vreau să știți cum să vă ghidați mâine și să primiți vibrațiile gândurilor mele. Este necesar 

ca mâine, când nu mă veți mai auzi prin intermediul unui purtător de voce, să aplicați învățăturile mele și 

să învățați să primiți lumina mea în mod spiritual. Lumea mea spirituală va fi cu voi la fiecare manifestare 

spirituală. 

49 Dacă sunteți pregătiți, nu vor exista obstacole sau distanțe care să vă împiedice să aduceți acest 

mesaj de lumină și pace umanității. Tu vei fi un exemplu de umilință și blândețe pentru semenii tăi, prin 

tine le voi da viață și încurajare. Fericiți cei care ați îmbătrânit în munca voastră în câmpul meu ─ cei care , 

ca tineri, v-ați îndepărtat de excesele lumii, căci vă veți bucura de o bucurie veșnică. Totuși, nu căutați 

răsplată în această lume și nu vă așteptați să fiți lăudați, pentru că aceste deșertăciuni v-ar lipsi de harul pe 

care l-am încredințat sufletului vostru. Respectați idealurile bune sau rele ale umanității, dar ascultați doar 

vocea Mea prin conștiința voastră, pentru a vă uni și a fi umili, pentru a vă dovedi demni de stima 

oamenilor. 

Parabola 

50 Într-o regiune existau mulți oameni nevoiași. Dar un domn care poseda mari bogății și bunuri a 

trimis după ei și le-a arătat ziua în care le va da ceea ce le lipsea. 

Când a sosit acel moment, cei nevoiași au venit la acel Domn și i-au spus: "Doamne, ne-am grăbit la 

chemarea Ta, acum suntem în prezența Ta". 

Privirea Domnului a fost plină de compasiune și milă la goliciunea și sărăcia celor aflați în nevoie. 

Apoi i-a întrebat unde își au casa pentru a le trimite darurile de iubire pe care le va oferi. Ei i-au spus: 

"Doamne, nu avem nici casă, nici adăpost. Acolo unde noaptea întunecată ne surprinde, acolo ne 

odihnim." 

Apoi, fiecare Domn le-a dat cu generozitate din bogăția sa și le-a spus: "Dacă vă lipsește mai mult din 

acest dar al iubirii, veniți din nou când veți avea nevoie. Acum plecați." 

51 În același mod, femeia orfană și văduva a venit în fața acelui Domn, iar El i-a pus în mâini darul 

iubirii. Acolo au venit tinerii și fecioarele cu plânsul lor de jale, fără pace și fără mângâiere, și Domnul 

acela, care vedea toate, le-a dat la fel din bogăția Sa și le-a acoperit goliciunea lor cu mantia Sa. Veneau 

bătrâni ale căror forțe erau epuizate, iar el le dădea încurajare, pace și bunăstare. 

52 Atât unul, cât și celălalt au părăsit acel oraș. Dar a venit ziua în care Domnul, care le dăduse mult, 

a dorit să vadă din nou acele mulțimi, pentru a vedea dacă au știut să folosească bogățiile sau dacă au 

căzut din nou în sărăcie. Dar Domnul acela a văzut că ei erau din nou în suferință. 
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Sfârșitul parabolei 

53 Maestrul te întreabă: "Despre cine ți-am vorbit?". Iar voi Îmi răspundeți: "Stăpâne, de la noi 

înșine". 

54 După 1950, când nu Mă veți mai auzi sub această formă, marile încercări vor fi în rândul 

umanității. Dar voi, popor iubit, aveți încredere în puterea Mea, în iubirea și în mila Mea. Vei fi un 

exemplu pentru semenii tăi, pentru ca eu să-i pot salva de la ruină prin mijlocirea ta. 

55 Omenirea își golește paharul suferinței și jalea ei ajunge la Mine. Dar ca iubire și milă am fost 

întotdeauna cu omenirea. Eu sunt Părinte, dar ce să fac în fața plângerii umanității? Transmiteți dragostea 

Mea și încurajați sufletele ca în orice moment. 

56 Cei slabi vor suferi mai mult din cauza a ceea ce primesc de la lume decât din cauza a ceea ce a 

fost încredințat sufletului lor ca sarcină. Cei care se uită la tine cu încruntare și văd că ești slab și că încalci 

legea mea vor fi și cei care te vor blasfemia și îți vor arăta că nu împlinești poruncile mele. 

57 V-am avertizat de multe ori despre ispita care vă pândește pentru a vă rătăci. Dar voi trebuie să fiți 

soldați neclintiți în luptă și să nu slăbiți în încercări, nici în insidiositatea răutății. 

58 Mic este numărul poporului meu care s-a pregătit cu adevărat pentru a primi înțelepciunea mea. 

59 M-am făcut cunoscut prin intermediul celor umili, modeste, analfabeți intelectual, pentru a da 

lumii dovezi ale puterii și înțelepciunii Mele. 

60 Prin intermediul diferitelor organe de înțelegere, v-am dat Cuvântul Meu pentru a vă corecta și 

pentru a vă da iubirea Mea, lumina Mea, mila Mea, pentru a vă învăța virtutea, astfel încât mulțimile de 

ascultători să se ridice la viața de har. 

61 Omul este flămând și însetat de adevărul meu, dar în inima lui este ură, buruieni, rea voință, iar 

iluzia a pus stăpânire pe el pentru că diferitele viziuni ale lumii au urmărit scopul de a-l amăgi cu o altă 

învățătură și o altă lege. 

62 Căutați comuniunea cu Dumnezeul vostru, popor iubit, și nu vă plecați în fața obiectelor materiale, 

nici nu vă închinați la ele, căci nu v-am învățat niciodată acest lucru și nici nu v-am adus misticism. Eu am 

revărsat în sufletele voastre doar lumina și mila Mea, pentru ca materialismul să nu vă stea în cale. 

63 Dacă vegheați și vă rugați, dacă studiați și cercetați, veți primi multe de la Mine când anul 1950 se 

va încheia. Căci voi sunteți suflete în evoluție cărora le voi încredința multă din mila Mea. Dar v-am spus 

că, dacă, din lipsă de pregătire, nu știți cum să-mi dați mărturie despre mine, pietrele vor vorbi și vor da 

mărturie despre prezența mea printre oameni. 

64 În Cuvântul Meu v-am explicat ceea ce nu ați înțeles, pentru ca voi să puteți elimina erorile pe care 

le-ați adus în Lucrarea Mea. Căci cum ați putea da o bună pildă semenilor voștri dacă nu v-ați curățat mai 

întâi de obiceiurile voastre? 

65 V-am iertat și v-am împodobit pentru ca mai târziu să faceți aceeași favoare oamenilor. V-am 

încredințat cuvântul meu ca pe o sabie de lumină, pentru ca voi să vă ridicați la luptă și să înlăturați 

întunericul și fanatismul care a pătruns în inima omului. Pentru că aceasta este ca o sămânță rea care s-a 

înmulțit foarte mult și, prin urmare, omenirea s-a abătut de la calea adevărului și nu a fost capabilă să lupte 

pentru perfecțiunea sufletului. 

66 Vin cu intenția ca lumea să își recunoască erorile, pentru ca ea să nu se mai abată de la calea pe 

care i-am trasat-o. Pe această cale nu există spini și așchii de piatră care să-ți facă picioarele să sângereze. 

67 Omul se ridică pentru a Mă pune la încercare, fără să-și dea seama că voi toți sunteți supuși marilor 

încercări în acest moment. Pentru că lumea s-a mândrit cu știința și bogăția ei și M-a renegat ca Rege și 

Domn al ei. De aceea, oamenii vor nega și faptul că Eu M-am făcut cunoscut vouă prin intermediul 

facultății umane de înțelegere. Dar cei care Mă neagă astfel vor fi chinuiți în sufletele lor cu iubire și milă, 

pentru ca ei să se trezească și să realizeze că ceea ce au creat este trecător și că Viața sublimă și eternă este 

în Mine. 

68 Oameni buni, nu lăsați nefolosite ultimele clipe ale proclamării Mele prin purtătorii de cuvânt, 

pentru că, prin Cuvântul Meu, vă pregătesc să rezistați la toate încercările, pentru ca voi să aveți armele de 

lumină cu care veți lupta împotriva amăgirii și egoismului umanității. 

69 Nu vă simțiți slabi și nici neînsemnați, pentru că v-am dat din belșug cu mila Mea, cu instrucția 

Mea și cu dragostea Mea, pentru ca voi să vă ridicați ca soldați ai Erei a Treia. 
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70 Inima umană va simți dragostea Mea și va glorifica Numele Meu divin. Ca Tată, nu refuz mila 

Mea nimănui. Voi îndepărta întunericul celor orbiți, căci lumina Sfântului meu Spirit Sfânt risipește 

întunericul lumii pentru a elibera sufletele, și pe acestea le-am salvat în toate timpurile. 

71 Când te vei spiritualiza, Israel ─ cine te va putea atunci să te readucă pe calea ta? Ce privire va fi 

atunci în tine ca o săgeată? Veți vedea doar zâmbete, bucurie în inimi și mâini care se întind să vă 

îmbrățișeze, iar aceasta va fi ca o recompensă anticipată pentru lupta voastră, astfel încât să nu fie doar 

durere ceea ce veți experimenta în călătoria voastră prin viață. 

72 Vă voi încredința încă multe alte lucruri în învățătura mea, pentru ca voi să fiți luptători care poartă 

armele luminii, sabia iubirii și țin sus standardul credinței, al speranței și al milei. 

73 Ce-ți mai lipsește ție, Israel, ca tu, unit în gând și în faptă, să te ridici, să te înnoiești, ca să fii 

oglinda clară în care omenirea își poate vedea imperfecțiunile. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 347  
Pacea mea fie cu voi! 

1 În această zi, vă primesc și vă binecuvântez. Sufletul tău este pregătit, atent la glasul spiritului tău, 

pentru a primi învățătura mea. Vă citesc inimile, vă mângâi și vă dau cuvântul meu, iar acesta va fi un 

balsam care va alina suferințele vieții voastre. 

2 Dar nu vă mângâi doar în acest timp, ci vă invit să fiți ucenicii mei. Eu vă spun: Ia-ți crucea și 

urmează-Mă! Amintiți-vă de exemplele Mele din Era a doua în fiecare pas pe care îl faceți. Venirea mea 

ca om în acel timp nu a fost în zadar. 

3 Suferința Mea, Cuvântul Meu și poruncile Mele supreme sunt scrise în sufletul tău. Există cartea 

pe care am scris-o în cele trei timpuri, există cuvântul meu pe care l-am dat prin toți mesagerii, există 

mărturiile și faptele. Poți găsi totul în interiorul tău dacă înveți să-ți pătrunzi în suflet. Din punct de vedere 

spiritual, nu mai sunteți copii mici, pentru că ați trecut pe calea aceasta și sunteți la maturitate, la culme. 

Voi, care ați auzit Cuvântul Meu în prima, a doua și a treia oară, cum ați putea să vă îndoiți de acest 

mesaj? Cum ați putut șterge anunțurile pe care le-am lăsat scrise în sufletele voastre, de vreme ce v-am 

promis că mă voi întoarce ─ de vreme ce v-am spus: "Voi mai fi cu voi încă o dată"? 

Totuși, nu v-am spus în ce fel, doar v-am lăsat să știți și am marcat timpul și evenimentele care vor 

vorbi despre întoarcerea mea ─ tot ce v-am prezis. Acum vă spun că vor fi mari încercări, pentru ca voi să 

fiți siguri că Duhul Sfânt a coborât în spiritul vostru pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea sa în rândul 

umanității. 

4 Acum este acel moment! Toate anunțurile date de Mine s-au împlinit. Toate profețiile celor care au 

vorbit în duh și în adevăr s-au împlinit. 

5 Aici sunt prezent, mereu cu voi, nu M-am ascuns. În acest timp, adică de la plecarea Mea în Era a 

Doua și până la venirea Mea în Era a Treia, am fost întotdeauna prezent pentru umanitate. Lumina mea a 

strălucit întotdeauna printre voi, iubirea mea este aceeași, la fel și învățătura mea și exemplele mele, este 

doar o altă fază a revelației. 

În acest timp, am făcut Cuvântul Meu fizic audibil pentru a Mă face înțeles pentru voi. Am folosit 

limba voastră pentru ca voi să înțelegeți transmisiunile mele, și iată-mă aici, oameni buni, plin de iubire 

printre voi cu brațele deschise, și așa cum Tatăl îl primește pe Fiul său risipitor, așa v-am primit și eu pe 

voi. 

Dar vă voi face discipoli ai mei ─ Vreau ca voi să fiți martori ai tuturor cuvintelor și manifestărilor 

mele. Voi lăsa scris în inimile voastre Testamentul celei de-a treia ere, cartea prețioasă care corespunde 

acestei perioade. 

6 Ați auzit cuvântul meu prin mijlocirea a numeroși purtători de cuvânt. Fiecare dintre ei are o 

misiune din partea Mea în acest moment, un rol foarte important de îndeplinit. Responsabilitatea lui este 

foarte mare, iar când acest timp de proclamare prin intermediul creierului uman se va încheia, voi cere 

socoteală fiecăruia dintre acești purtători de voce, iar ei vor trebui să-mi dea socoteală în legătură cu 

Cuvintele Mele, cu lumina pe care am dăruit-o creierului lor pentru ca ea să fie transferată în cuvinte și 

transmisă cu credincioșie oamenilor ─ oamenilor care Mă iubesc ─, iar ei vor trebui să-mi dea socoteală. 

Dar și oamenii vor trebui să-mi dea socoteală pentru toate cuvintele pe care le-au primit și, când va veni 

timpul de activitate deplină, le voi cere socoteală tuturor. 

7 Astăzi am venit la voi ca Tată și ca Stăpân, judecata mea asupra poporului lui Israel nu a început 

încă, nu am cerut încă recolta de la voi. Astăzi vă las încă timp, dar Maestrul vă spune: folosiți-l pentru a 

acționa, pentru a studia, pentru a pătrunde în învățătura mea, care este profundă, astfel încât, datorită ei, să 

mă iubiți și să mă urmați mereu. 

8 Am un loc în Spiritul Meu pentru fiecare dintre voi. Odată ce ați câștigat această mare recompensă, 

veți veni la Mine. Până atunci, luptați pe pământ, iar după aceea, luptați pe calea spre care este voința Mea 

să vă trimit, pentru ca voi să-mi oferiți împlinirea misiunii voastre. Amintiți-vă că Eu vă însoțesc mereu, 

că privirea Mea vă urmărește pretutindeni, că protecția Mea este nelimitată pentru fiecare dintre voi, că 

durerile voastre nu trec neobservate de Mine, că Eu citesc în adâncul inimii voastre și vă cunosc viitorul. 
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9 Așadar, oameni buni: iubiți-mă, studiați învățătura mea, ca să înțelegeți tot ceea ce vreau să vă 

spun și ceea ce vreau să vă las moștenire. Eu, ca Tată, vin plin de iubire să vă dau porunci și ordine, pentru 

că voi sunteți cei responsabili de umanitate, care trebuie să fiți învățători, exemple, călăuze. De aceea v-am 

învățat zi de zi, de aceea "Cuvântul" meu nu a tăcut. V-am dat mult timp să mă ascultați, pentru ca în 

sfârșit să vă deschideți mințile și să vă pregătiți inimile pentru a mă înțelege. 

10 În cea de-a doua eră, am vorbit cu voi doar trei ani. Cuvântul meu a fost neîncetat. În vremea aceea 

am vorbit zi și noapte cu ucenicii ─ cu cei care se apropiau să Mă asculte. Am trăit cu voi, ați văzut toate 

faptele Mele. Ați fost martori la nașterea Mea, ați asistat la creșterea Mea ca ființă umană. Eu nu M-am 

ascuns de voi, am vrut ca toate faptele Mele să fie cunoscute, dar voi M-ați judecat, oameni buni, fără să 

fiți judecători. Mi-ați judecat copilăria, tinerețea, ați judecat patimile mele și, deși sunteți creatura mea, 

uneori m-ați judecat greșit. Deși ești o parte din Mine Însuși, ești copilul Meu, ai condamnat faptele Mele 

de Tată. 

11 Eu sunt iubire și iertare. Am privit cu compasiune judecata voastră și v-am spus: într-o zi, după 

lungi încercări, mari experiențe în viața voastră, veți cunoaște dragostea pe care Isus a revărsat-o asupra 

umanității ─ legile Sale, mila Sa, și niciodată nu vă veți mai abate de la calea pe care El v-a pus-o înainte. 

Vă veți deplânge trecutul și Îmi veți cere oportunități de a vă repara toate greșelile, de a urma directivele 

Mele și veți deveni de bunăvoie servitori ai Mei. 

Dar eu nu vreau să vă văd ca pe niște servitori. ─ Vreau ca voi să fiți mereu copiii Mei, discipolii Mei, 

pentru că Eu nu am servitori. Sunteți toate creaturile Mele cărora le-am dat atributele Mele, puterea și 

harul Meu. Voi toți îmi aparțineți. Chiar dacă lumea nu Mă recunoaște, ea Îmi aparține și am dreptul să o 

iubesc. 

Umanitate, nu mă poți împiedica să te iubesc, dar trebuie să lupți pentru a îndepărta toate întreruperile 

din calea ta și să cauți lumina care te va duce în portul mântuirii. 

12 Ați întâmpinat încercări infinite în această perioadă, iubite suflete. Te-ai poticnit de multe ori, chiar 

și "carnea" ta te face să verși lacrimi. Dar nu este spiritul mai puternic decât carnea? Nu v-am dat Eu o 

putere imensă pentru a lupta împotriva tuturor șanselor? Nu faceți voi parte din propriul Meu spirit? 

Aveți puterea, împuternicirea și energia ─ tot ce este necesar pentru a lupta împotriva tuturor 

pericolelor pentru sufletul vostru pe care le veți întâlni. Vă avertizez astăzi, oameni buni, pentru că veți 

întâlni pe calea voastră pericole și mai mari decât cele pe care le-ați întâlnit astăzi. Dar, prin urmare, nu vă 

opriți pe cale, nu permiteți ca gândirea voastră să devină confuză. 

13 V-am anunțat vremea persecuțiilor, a condamnărilor oamenilor de altă credință. Dar voi sunteți 

discipolii mei, voi aveți puterea și lumina, și cu ea veți putea triumfa asupra tuturor viziunilor lumii, 

asupra tuturor "luminilor" pe care vi le prezintă oamenii. La început, nu veți putea să le arătați nicio carte 

sau lucrare materială. Veți putea doar să vă prezentați credința și dragostea, iar aceste virtuți, care sunt 

spirituale, nu vor putea fi atinse. Veți simți în voi înșivă că o mare credință pune stăpânire pe ființa 

voastră, iar acest lucru va fi de asemenea suficient pentru a rezista. Vei fi ca un stâlp indestructibil în calea 

celorlalți. 

14 Chiar dacă viziunile materialiste ale lumii ar trebui să ajungă la voi, chiar dacă oamenii vor să vă 

seducă prin știință, nu vă veți pleca gâtul în fața lor. Veți simți iubirea mea pulsând din plin în inimile 

voastre, veți simți legea mea vie, care este inexorabilă, care este neschimbată de-a lungul veacurilor, și veți 

ști cum să o transmiteți generațiilor care vor veni din voi. Căci voi lăsa acest popor ca învățător al 

celorlalte popoare. Vă voi folosi pe fiecare dintre voi ca portaltoi al unui copac mare, pe care îl voi înmulți 

cu ramuri, după voia mea. Cu cât mai mari sunt virtuțile voastre, cu atât mai mare va fi lumina celor care 

vă vor urma pașii. 

15 Luptă pentru cei dragi, luptă pentru credința creaturilor pe care ți le-am lăsat în grija ta. Ei aduc 

grație și abilitate și vor face un pas înainte pe calea spiritualizării. Ei îți vor confirma cuvintele și, după ce 

nu vei mai fi cu ei, își vor aminti de legea pe care părinții lor au urmat-o pe pământ și o vor respecta cu 

credincioșie. 

16 Aceasta este istoria poporului lui Israel ─ acel popor care Mă va urma cu credință, pentru că l-am 

numit depozitar al luminii Mele, al înțelepciunii Mele. Aveți o misiune dificilă față de umanitate, nu veți 

putea să vă înclinați uneori de o parte, alteori de cealaltă. 
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Tu îți cunoști drumul ─ știi că Tatăl tău a coborât la tine făcându-se fizic audibil pentru a-ți vorbi, 

pentru a te călăuzi, căci nu erai încă pregătit pentru asta, pentru a conversa cu Mine de la spirit la spirit. 

17 Am făcut ca manifestările Mele să fie tangibile și Cuvântul Meu să fie clar, pentru ca voi să Mă 

înțelegeți. Dar când această perioadă se va încheia, după acest an 1950, veți ști cu certitudine care este 

calea pe care trebuie să o urmați. Veți conversa cu mine și intuiția voastră vă va spune cum să puneți în 

practică învățătura mea, cum să duceți această sămânță prețioasă la inimile care au nevoie de ea. Nu veți 

irosi nicio sămânță și nici nu o veți semăna la întâmplare, ci o veți pune acolo unde pământul este pregătit 

─ acolo unde intuiția voastră vă spune că această sămânță va încolți, și astfel veți fi ca un semănător. 

18 Veți porni, urmând exemplul apostolilor, să semănați semințe în inimile și sufletele oamenilor. Dar 

cartea pe care trebuie să o prezentați va fi cartea vieții voastre, exemplul vostru, credința și încrederea 

voastră în Mine. Acest lucru va fi mai convingător decât ceea ce ați putea spune prin cuvinte. Prin urmare, 

luați astăzi rezoluții mărețe pentru a îndeplini misiunea, oameni buni. 

19 Te voi lăsa în locul meu. Buzele purtătorilor de cuvânt vor fi tăcute, dar buzele voastre vor fi 

pregătite, iar inima voastră inspirată. Eu vă voi ghida pe această cale a inspirațiilor infinite, iar mâine veți 

vorbi despre învățături care vă sunt încă necunoscute. 

20 Vă voi lăsa să pătrundeți în cele mai intime părți ale inimilor care mă așteaptă. Veți merge ca 

mesageri din partea Mea pentru a vorbi despre revelațiile sacre cu reverența și dragostea cu care M-ați 

ascultat prin mijlocirea unei ființe umane. Gura ta va fi exersată, dar trebuie să fii atent la cuvintele tale, 

pentru că buzele tale nu vor minți niciodată. Vă voi urmări de dincolo de Înălțimile de Sus, iar exemplele 

voastre vor rămâne scrise cu litere de neșters. 

Da, popor al lui Israel, pas cu pas vă fac să progresați pe calea îndeplinirii misiunii. Toate lucrările au 

nevoie de un anumit timp pentru a fi înțelese. V-am dat acest timp pentru ca voi să ajungeți la plenitudine, 

la maturitate și să luați calea spiritualizării. 

21 Nu ți-am retras deodată obiceiurile tale de odinioară, ci te-am făcut să le abandonezi puțin câte 

puțin pe cele care nu-mi erau plăcute. V-am învățat să vă rugați cu duhul, v-am spus cum să vorbiți cu 

Tatăl vostru intrând în tăcere, în meditație și în comuniune cu Dumnezeul vostru. 

22 Așa că vă veți continua drumul, oameni buni. Rugăciunea va fi apărarea ta, iar credința salvarea ta. 

În orele de încercare, Prezența mea va fi cu voi. În interior veți auzi salutul Meu, ca în acest timp: "Pacea 

Mea fie cu voi", și veți simți atunci încrederea că brațul Meu puternic este în brațul vostru, și că ceea ce 

veți face în ascultare de Cuvântul Meu va fi binecuvântat și confirmat de Mine. 

23 Până acum, ați rămas ca niște copii și discipoli în jurul meu, iar eu v-am învățat cu iubire, am 

coborât în inima voastră cuvintele mele cele mai iubitoare, pentru ca voi să vă hrăniți cu ele. Sufletul se 

hrănește cu iubire, nu există altă hrană pentru el. Așa că, atunci când vă îndepărtați de această iubire, de 

această esență care se află în cuvintele mele, simțiți golul, orfanețea, nevoia de a primi această mângâiere. 

Și când te întorci la Mine, îți umpli din nou golul din inima ta cu acea apă cristalină. 

24 Am umplut până la refuz această fântână ca să nu vă fie sete, ca să fiți mereu plini de har și de 

inspirație, ca iubirea Spiritului meu să trăiască în inima voastră. 

Această sursă nu se va epuiza, oameni buni, chiar dacă Cuvântul meu încetează sub această formă. Veți 

primi atunci radiațiile mele, propozițiile mele în rugăciunile voastre, în extazurile voastre. Totul vă va fi pe 

înțelesul vostru, atunci nu voi mai folosi o limbă străină, ci voi continua să vă vorbesc în forma de 

exprimare spirituală în care v-am vorbit, și cu cât pregătirea voastră va fi mai mare, cu atât conținutul 

învățăturilor pe care le veți putea înțelege va fi mai înalt. 

25 Câte revelații vă voi da, oameni buni! Tot ceea ce nu a fost spus prin mijlocirea unei ființe umane, 

vă voi spune mai târziu, din spirit în spirit. Dar pentru aceasta trebuie să continuați să vă rugați cu 

devotament. De la rugăciune veți ajunge la extaz, iar apoi, când sufletul vostru se va înălța, va simți cum 

Maestrul Divin își clarifică Cuvântul, cum vă spune totul într-o singură propoziție, iar această propoziție 

pe care v-o dau, o veți pătrunde, o veți face cunoscută semenilor voștri, și astfel, după 1950, oamenii vor 

putea continua să studieze sub această formă. 

26 Nu vă voi lăsa să stați degeaba nici măcar o zi. Când sunteți pregătiți, inspirația Mea va fi 

continuă. Întotdeauna, când vă voi găsi pregătiți, vă voi dezvălui mari învățături care privesc sufletul și vă 

voi da mari profeții care vor servi noilor generații, pentru că veți lăsa multe învățături în scris. 
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După 1950, vă voi permite să scrieți aceste inspirații pentru ca ele să nu fie șterse din memoria slabă, 

pentru ca ele să fie păstrate pentru totdeauna ca o moștenire pentru umanitate, iar acea foame imensă pe 

care această lume Mi-o face prezentă ─ acea sete de iubire și de adevăr, de înțelegere, de revelații 

spirituale ─ va fi potolită prin instrucția pe care poporul lui Israel trebuie să o aducă ca mesageri în toate 

regiunile, în marile mulțimi. 

27 A sosit timpul judecății atotcuprinzătoare și toate lucrările și toate comunitățile religioase vor fi 

judecate de Mine. Un strigăt de angoasă se va ridica din sufletul omului, pentru că tot ceea ce este fals va 

fi demascat; doar adevărul va străluci. Va fi o trezire în omenire și atunci oamenii Îmi vor spune: "Tată, 

dă-ne ajutorul Tău, dă-ne o lumină adevărată care să ne călăuzească". Și această lumină și acest ajutor va fi 

învățătura Duhului Sfânt, va fi învățătura pe care v-am dat-o eu și care aparține tuturor, pentru că eu sunt 

Tatăl tuturor. 

28 Spiritul meu vede deja orfaniile oamenilor ─ golul pe care fiecare îl simte în inimile lor. Văd cum 

caută să umple acest gol cu plăceri pământești și nu găsesc nimic cu care să-și potolească setea. Peste tot 

caută această ușurare, balsamul, și îl găsesc la fel de puțin. Dar când ─ se întreabă omenirea ─ și cu cine 

vom găsi acest balsam și această pace? 

Dar Tatăl îți spune: "Umanitate, te aștept; tot ce ai nevoie este în Mine și este în tine, dar tu nu ai știut 

să cauți. V-ați rătăcit pe căi diferite și ați căutat pacea acolo unde ea nu există. Ați căutat iubirea adevărată 

și lumina adevărată acolo unde ele nu sunt. Căutați-Mă și cu Mine veți găsi iubirea care trebuie să vă 

umple inima, și cu Mine veți găsi liniștea, lumina și balsamul vindecător. 

Sunteți deja epuizați de căutările voastre și nu mai bateți la ușile Spiritului meu. Sunteți nebuni, dar eu 

vă aștept, și când veți bate la ușa mea, ea se va deschide repede și vă va lăsa să intrați. Îți voi arăta toate 

bogățiile regatului și te voi consola cu privire la suferințele tale din trecut, iar apoi vei deplânge timpul 

pierdut, vei deplânge fărădelegile tale și îmi vei cere iertare și o nouă șansă. 

Îți voi da totul. Tot ceea ce îmi veți cere pentru binele vostru și al semenilor voștri, vă voi da. Bogățiile 

mele sunt nelimitate, dar sunt spirituale. Dacă îmi cereți această comoară, vă voi da totul și vă voi spune: 

folosiți-o! Căci fiecare dintre harurile și darurile pe care vi le dau este de viață veșnică și este pentru toți. 

29 Așa că am venit în acest timp, oameni buni, și unii dintre voi M-au văzut ca un pelerin care bate 

din ușă în ușă la națiunile lumii. Unele și-au deschis porțile, altele au rămas închise. Dar voi continua să 

bat la ușă, Îmi voi îndeplini misiunea de Tată și de Maestru, vă voi conduce pas cu pas pe calea Mea, vă 

voi da lumina și vă veți reveni cu toții la minte și veți înțelege care este motivul vieții voastre. 

Scopul final este iubirea, împlinirea legilor Mele, iar atâta timp cât nu faceți acest lucru, atâta timp cât 

nu practicați iubirea, atâta timp cât nu vă supuneți poruncilor Mele, veți continua să vă rătăciți. Dar am 

stabilit o limită, iar această limită va fi în curând atinsă. 

30 După acea mare încercare mondială anunțată, din care veți bea ultimele picături din paharul 

suferinței, va fi începutul restaurării. În acel moment, omenirea trebuie să se pocăiască și să se întoarcă pe 

calea cea bună. Trebuie să-și recunoască toate fărădelegile și să Mă găsească. 

31 Da, popor al lui Israel, tu, ca martor al manifestării Mele, care Mă auzi vorbind și judeci 

umanitatea, ascultă-mă și tu cu atenție: păstrează cuvintele Mele, căci faci parte din această umanitate. Și 

voi ați arătat Duhului Meu goliciunea din inimile voastre, și voi ați venit însetați și flămânzi. Ți-ai potolit 

setea la sursa iubirii. De aceea, gândiți-vă la cei care nu sunt încă pregătiți să Mă găsească pentru că răul a 

fost mai puternic în ei. Dar într-o zi acest rău va fi legat. 

32 Omenirea trebuie să găsească un câmp larg pentru a împlini legile mele, pentru a se reînnoi și 

pentru a trăi în pace cu mine. I-am făcut să meargă pe toate cărările pentru că vreau să-i întâlnesc plini de 

experiență. 

Omul, un copil al Meu care a venit pe pământ după voia Mea, a trecut prin mii de încercări care îi 

chinuie sufletul. Dar după aceea, dacă credința lui rămâne fermă ─ cât de mare va fi răsplata pe care o va 

obține! După necazuri, confuzii și pericole, el va găsi lumina Spiritului Meu. 

33 De aceea, poporul meu, nu vă fie teamă să treceți prin încercări, nu vă fie teamă să intrați în 

conflicte mari. Nu veți pieri în ele. Le voi da tuturor copiilor Mei echipamentul necesar pentru ca 

sensibilitatea lor să se trezească. După încercări, experiență și roade, vă voi vorbi și vă voi spune: "Vedeți 

cât de folositoare a fost încercarea, cum v-ați întărit în ea și cât de sănătoși și întregi sunteți acum! Voința 
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Mea nu este ca voi să pieriți, voința Mea este doar ca voi să vă faceți sufletul rezistent și să Mă iubiți și să 

Mă cunoașteți în ciuda încercărilor și a vârtejurilor". 

34 Sunt neamuri care au îndurat încercări de foc, încercări amare, dar pentru ele am o răsplată. Toți 

cei care au suferit cu răbdare și s-au încrezut în Mine vor avea pace spirituală, se vor ridica deasupra 

tuturor acestor suferințe și vor da mărturie despre Mine, iar poporul lui Israel va accepta această mărturie. 

35 Cuvântul Meu afectează toate domeniile. Ți-am arătat toate națiunile, toate popoarele. Când m-am 

ocupat de voi, v-am vorbit despre suferințele lor și despre strâmtorarea lor și v-am spus: "Rugați-vă, 

oameni buni, fiți abstinenți, pocăiți-vă, ca să ajutați acele națiuni în încercările lor. Sunteți puternici pentru 

că ați intrat pe un pământ solid. Roagă-te și pregătește-te pentru a fi un bastion pentru alții, ca să întinzi 

mâna și să faci milă tuturor celor care au nevoie de ea. 

Poți arăta milă față de semenii tăi, chiar dacă nu-i cunoști. Spiritul tău, care are o mare putere și este 

îmbrăcat în har, le poate trimite acel bine cu care te-am înzestrat. 

De aceea vă cer, oameni buni, mai presus de toate, iubire ─ iubire pentru ca voi să mă cunoașteți pe 

mine și pe voi înșivă. Iubirea este principiul originar al Legii Mele. Iubirea este scopul suprem al tuturor 

lucrărilor, este ceea ce v-am învățat tot timpul. Iubirea, pacea și mila ─ aceste virtuți sunt în tine, nici 

măcar nu trebuie să înveți să iubești. 

36 Iubirea nu se învață, se simte, se poartă în tine, iar tu, ca toate creaturile, ai primit toate capacitățile 

și calitățile ei atunci când ai fost creat. De aceea, scufundați-vă în voi înșivă, căutați virtuțile pe care le-am 

pus în ființa voastră și practicați-le în căile voastre. 

37 Cât de fericit vei fi, Israel, când îți vei putea îndeplini misiunea în mijlocul umanității, când îți vei 

putea desfășura darurile și le vei face perceptibile, când vei semăna și vei culege roade plăcute și 

satisfăcătoare pentru divinitatea mea. 

Timpul de activitate deplină nu a venit încă, dar se apropie. Este momentul în care vă veți confrunta cu 

umanitatea și trebuie să folosiți toată lumina, toată înțelepciunea, pentru ca pașii voștri să fie siguri, pentru 

ca mărturia voastră să fie adevărată. 

38 Iată cum vă pregătesc și vă avertizez. În fiecare zi în care aveți Cuvântul Meu, auziți un 

avertisment, un sfat de la Tatăl vostru, căci mâine veți avea nevoie de el. 

Astăzi sunteți în pace pentru că Mă auziți. Dar vor veni perioade de mari lupte și vreau ca voi să fiți 

pregătiți pentru acele vremuri, să fiți uniți, iar această uniune vă va face mai puternici, astfel încât să nu 

mai rămână nici măcar un singur punct vulnerabil, ci poporul lui Israel se va aduna în jurul Meu chiar în 

momentul plecării Mele pentru a-mi asculta ultimele cuvinte, așa cum un tată pe pământ, înconjurat de toți 

copiii săi, își dă ultimele sfaturi, iar copiii așteaptă ultimele clipe ale acestei vieți ─ și promite să se 

iubească unii pe alții și să se întărească în virtuțile sale, să fie un singur trup și o singură voință care să 

călăuzească omenirea. 

Astfel vă las, oameni ─ plini de responsabilitate, dar și plini de har, pentru ca voi să fiți puternici în 

fiecare clipă. 

39 Te binecuvântez, Israel. În diversele case în care vă adunați, vă binecuvântez modul bun de a 

acționa. Eu dau mai multă sensibilitate inimilor voastre și vă spun: Îndepărtați tot ceea ce nu este perfect, 

ceea ce nu duce la Mine ─ îndepărtați-l pentru ca la momentul potrivit să fie judecat de Mine și poporul lui 

Israel să nu primească o sentință dureroasă, nici să îl vadă pe Maestrul lor sângerând și murind pe cruce 

încă o dată din cauza imperfecțiunii lor, ci să îl vadă plin de iubire instruind întreaga umanitate. 

40 În această zi de har, când vă întăresc, când vă dau Cuvântul Meu, care este hrană pentru voi, vă las 

pregătiți și avertizați. Acestea sunt ultimele vremuri ale Cuvântului Meu și vreau să Mă ascultați în ele 

până în ultima clipă, pentru ca acest Cuvânt să se întipărească în sufletul vostru, să vă lumineze și să vă 

facă puternici pentru vremurile care vor veni. 

41 Aceasta este lecția mea în această zi, oameni buni. Rugați-vă pentru voi înșivă și pentru poporul lui 

Israel, care se confruntă cu marea judecată. Rugați-vă pentru lume, care se confruntă și ea cu o mare 

încercare! Nu lăsa să treacă nici măcar o zi fără să-ți ridici sufletul și să te gândești la toate aceste 

încercări. Am ascultat cererile voastre și vă voi îndeplini după voia mea. 

42 Fiți binecuvântați, voi, cei umili, care sperați în mila Mea, care, știind că o voință mai înaltă decât 

a voastră domnește peste voi, îmi acordați dreptul de a dispune de viața voastră. Vă binecuvântez, copiii 

mei, crucea voastră va fi ușoară. 
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43 Celor dintre voi care insistă să Mă întrebe de ce ați fost testați, le spun: Tăceți, nu Mă întrebați de 

ce! Îți cunoști vina față de Mine? Știi în ce fel îți voi purifica sufletul, astfel încât să se întoarcă la Mine la 

fel de curat cum a ieșit din Mine? De aceea vă spun: Acceptați doar încercările pe care vi le trimit zilnic cu 

răbdare și pregătire, pentru că puterea Mea este întotdeauna cu voi. 

44 Vă dau lumina de care aveți nevoie pentru a vă ghida pe voi înșivă în mod corespunzător și pentru 

a-i conduce pe cei dragi pe calea mântuirii. 

45 Îți acord darul prețios al comuniunii cu Tatăl tău, care te va salva în toate încercările. În această 

dimineață, balsamul meu vindecător și mângâierea mea sunt cu voi toți, sunt cu lumea și cu toate creaturile 

care au ieșit din mine. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 348  
1 Iubiți oameni: Maestrul vă dă pagină după pagină din cartea învățăturilor sale pentru a o purta cu 

voi, imprimată în inima voastră. Aceste lecții vor fi pentru voi mâine o comoară de o valoare inestimabilă, 

care vă va ajuta să vă îndepliniți misiunea pe pământ și să vă răsplătiți sufletul. Prin lupta voastră, aceste 

învățături vor rămâne întipărite în inimile oamenilor, iar voi veți cânta un cântec de triumf când veți 

ajunge în Țara Făgăduinței. 

2 Vă acord ca, în timpul pregătirii voastre, să luați din vistieria mea ceea ce vă lipsește pentru a le da 

semenilor voștri. Căci, în diferite moduri, aleșii mei vor deveni discipolii mei, lucrătorii mei, soldații mei 

care vor apăra Lucrarea mea. 

3 Toată creația este supusă legii mele și totul mă venerează în armonia sa. Ridică-ți privirea spre 

firmament și vei vedea stelele strălucitoare pe care înțelepciunea mea le-a creat. Priviți în ei un exemplu de 

ascultare și armonie, inspirați-vă din această glorie, din această perfecțiune, pentru a reflecta și a permite 

vocii Tatălui meu să vă vorbească prin conștiința voastră. Copacii dau fructe, care sunt întotdeauna 

gustoase. În toate, Tatăl se revelează și vă vorbește, pentru ca voi să reflectați și să ascultați de legea pe 

care v-am dat-o eu. 

4 Am creat triburi, popoare și națiuni, și tuturor le-am dat ceea ce au nevoie pentru dezvoltarea lor 

spirituală. M-ați adorat în stele și în obiecte create de om. Acum căutați-Mă în voi înșivă. Ferice de cel 

care intră în liniștea interioară, căci el va simți prezența mea și va dobândi pacea sufletului. 

5 Ați primit Cuvântul Meu prin creiere neinstruite, care nu au fost antrenate de știința oamenilor. Cu 

toate acestea, i-am pregătit pentru a fi scăunelul pe care se odihnește raza mea universală. 

6 Atunci când ascultați Cuvântul Meu, doriți ca Tatăl să se facă vizibil în fața ochilor voștri fizici. 

Dar eu vă spun: Pregătește-ți inima și Mă vei simți. Pentru că nu vin doar să vă mângâi în acest moment de 

durere, ci să vă aduc învățătura pe care v-am promis-o deja atunci când am fost cu voi în Isus, în al doilea 

timp. 

7 Exemplele Mele, Pasiunea Mea sunt scrise în sufletul tău. Există cartea pe care am scris-o în cele 

trei veacuri, cuvântul emisarilor mei, mărturiile, faptele. Puteți descoperi totul dacă învățați să vă 

pătrundeți în suflet. 

8 În această epocă, Maestrul vă vorbește din vârful muntelui unde vă aștept. Eu dau viață sufletului 

tău ca să se ridice la Mine. Simțiți iubirea Mea și aveți pacea Mea în voi. Căutați-i pe cei care sunt 

pierduți, atât în această lume, cât și în valea spirituală. Binecuvântați sunt aceia dintre voi care Mi-au spus: 

"Doamne, vom merge pe urmele Tale, fă-ne soldați curajoși pentru a apăra această Cauză". 

9 Vă arăt încă o dată calea pe care veți găsi adevărul. Vă învăț pentru ca voi să dați mărturie despre 

Mine în fața umanității, pentru ca voi să pregătiți generațiile viitoare prin exemplul vostru, iar ele vor purta 

în ele iubirea Mea și vor simți pacea Mea. Atunci vă veți fi transformat în discipoli care se modelează 

după apostolii mei din a doua eră. 

Voi trimite pe unii dintre voi în diferite provincii și națiuni pentru a le arăta calea celor care s-au 

rătăcit. Dar tu vei porni la drum cu umilință și vei fi un exemplu curat pentru mulțimile pe care ți le voi 

încredința. Veți fi ca niște torțe în care strălucește lumina Duhului Sfânt. 

10 Îi pregătesc pe cei aleși de Mine cu Cuvântul Meu, fără să țin cont de greșelile lor. Eu le vindec 

sufletele pentru că sunt cel mai bun medic. Îi ridic în picioare și le spun: Urmează această cale a 

adevărului pe care ți-o ofer și vei ajunge curând la Mine. 

11 Voi sunteți Israel, dintre care am ales 144.000 de oameni care poartă pecetea mea divină, pentru ca 

omenirea să obțină mântuirea prin mijlocirea voastră. 

12 Bărbați, femei și copii din diferite națiuni Mă vor căuta, iar tu, popor ales, ești mediatorul, ești cel 

dăruit de Mine, astfel încât câmpurile uscate și deșerturile să se transforme în câmpuri fertile în calea ta. 

Parabola 

13 Pe o întindere mare de pământ se afla un număr mic de locuitori. Ei știau că va veni vremea când 

rătăcitori din cele patru direcții ale planetei, de diferite rase și culori, vor veni să locuiască pe acele 

meleaguri. Un tânăr umil i-a instruit cu cuvinte de adevăr, pace, lumină și iubire. Un bătrân a căutat 
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mulțimile și le-a chemat să vină în acel pământ. El i-a condus, i-a pregătit și le-a vorbit despre acele 

ținuturi favorizate. 

A venit vremea când mulțimile au sosit una câte una, iar tânărul i-a spus bătrânului: "Ce-mi aduci?". 

Iar bătrânul a răspuns: "Iată mulțimea aceasta pe care am pregătit-o și am adus-o aici ca să fie ucenicii tăi". 

Tânărul i-a spus: "Fii binecuvântat, continuă să cauți oaia pierdută pe diferite căi și drumuri. Luminează ca 

un far strălucitor cele patru colțuri ale pământului, poartă pe umerii tăi oile pierdute." 

14 Bătrânul și-a continuat drumul, plin de supunere și ascultare, pentru a uni și aduna marile mulțimi. 

Apoi, tânărul s-a întors către locuitorii acelor ținuturi și le-a spus: "V-am pregătit cu dragostea Mea, v-am 

dat învățătura Mea, pentru că voi veți fi mijlocitorii prin care lumina Duhului Sfânt va lumina marile 

mulțimi care vor sosi în curând. Iată, am pus la masă pâinea vieții veșnice și cu această 

cu aceeași pâine veți hrăni omenirea". 

Sfârșitul parabolei 

15 Așa vă vorbesc, copiii Mei. Studiați sensul învățăturilor mele și înțelegeți cine este tânărul și cine 

este bătrânul. Eu sunt cel care vă învăț și vă pregătesc pentru bătălia dintre viziunile lumii care se apropie. 

Bătrânul este Ilie, păstorul cel bun care unește și adună oile din urcușul meu. 

16 Oameni care v-ați rugat pentru ca pacea să fie restabilită și durerea să fie ușurată ─ veți auzi acum 

în curând cu bucurie mărturia vocii vii a semenilor voștri și veți stabili valoarea rugăciunii. 

17 Astăzi vă las să auziți sfaturile și avertismentele Mele, pentru că mâine veți avea nevoie de ele. Vă 

cer să fiți uniți pentru a fi puternici și pentru a nu exista niciun punct vulnerabil între voi. Așa cum un tată 

care își simte sfârșitul aproape își cheamă copiii să fie alături de el în ultima clipă pentru a le da ultimele 

sale sfaturi, tot așa vă vorbesc și eu cerându-vă să-mi promiteți să vă iubiți și să vă înțelegeți unii pe alții, 

să deveniți puternici în virtute pentru a forma un singur spirit care veghează și se roagă pentru lume. 

18 Vă las o misiune mare, dar vă dau pace și putere. Voi înșivă nu veți fi în stare să vă judecați 

faptele. Dar Eu, Judecătorul, vă voi cântări faptele, vă voi primi roadele și, în final, vă voi arăta rezultatul 

muncii și al eforturilor voastre. 

19 Binecuvântați sunteți voi, cei umili, care recunoașteți că o voință superioară vă ghidează destinul. 

Voi atribuiți acest lucru Divinității Mele și Îmi acordați dreptul de a dispune de viețile voastre, pentru că 

știți că Eu vă dau întotdeauna dovezi ale iubirii Mele pentru voi. 

20 Voi sunteți poporul duhovnicesc asupra căruia Tatăl și-a îndreptat privirea pentru ca voi să treziți 

lumea să primească lumina Duhului Sfânt. 

21 Omenirea Mă caută prin intermediul religiilor, printre care se numără și cele care dau dovadă de 

spiritualitate în modul lor de a acționa. 

22 V-am încredințat lucrarea Mea și v-am luminat pentru ca voi să cultivați neobosit Cuvântul Meu în 

inimile oamenilor ─ pentru ca voi să vă ridicați cu steagul Legii și, ca buni soldați, să apărați cu dragoste 

cauza pe care v-am încredințat-o. 

23 Spiritul meu se bucură de recolta de lucrători buni, dar suferă și când văd că lucrătorul a adormit, 

că nu a știut să cultive sămânța pe care i-am încredințat-o. 

24 Atunci când golești paharul suferinței, Tatăl te ascultă în tăcere și te mângâie spiritual. 

25 Mare este numărul celor care s-au născut în acest timp în cadrul Operei mele la viața de har. Voi, 

însă, care ați fost primii, trebuie să vă pregătiți pentru ca mâine, când nu veți mai auzi cuvântul meu prin 

intermediul unui purtător de cuvânt, semenii voștri să nu se simtă orfani și nici dezorientați. 

26 Omenirea cunoaște doar Legea primei ere și ceea ce este scris în primul și al doilea testament; dar 

al treilea va unifica și corecta acum ceea ce oamenii au denaturat din lipsă de pregătire și înțelegere. 

Omenirea va trebui să studieze mesajul meu pentru ca, pătrunzând în miezul fiecărui cuvânt, să descopere 

un ideal, un adevăr, o singură și aceeași lumină care să o conducă spre spiritualizare. 

27 Pregătiți-vă, popor iubit, ca să știți cum să vegheați asupra acestei comori pe care v-am încredințat-

o. 

28 Fericiți sunt cei care Mă înțeleg în fiecare manifestare prin intermediul intelectului uman. 

Binecuvântate sunt familiile în care, de la primul până la ultimul membru, toți sunt în sânul lucrării mele 

spirituale. Ele vor fi familiile ascultătoare, sămânța binecuvântată pe care o voi prezenta omenirii ca un 

exemplu. 
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29 V-am vorbit despre viața sufletului ─ despre ceea ce voi numiți dincolo ─ și despre măreția Mea 

divină. Dar eu vă spun că nu există niciun mister în aceste învățături. Pentru că cel care este curat va avea 

privilegiul de a vedea și de a înțelege viața de dincolo de Înalt ─ acea lume spirituală luminată de lumina 

Duhului Sfânt, și locuitorii ei care împreună formează o legătură de iubire. El va vedea vârful acelui munte 

de pe care vă vorbesc văzătorii. Acolo, Tatăl așteaptă întreaga umanitate. 

30 Lumea mea spirituală lucrează neobosit pentru a vă inspira și a vă hrăni, astfel încât să puteți 

ajunge la spiritualizare. Te ajută pentru ca tu să progresezi mai mult în îndeplinirea misiunii tale. 

31 De mult timp, ați auzit în proclamațiile mele că va veni o zi în care va trebui să fiți ca Maestrul 

vostru pentru a-i instrui pe semenii voștri care nu cunosc spiritualizarea. Va veni timpul când lumina 

Duhului Sfânt vă va iradia și vă va ilumina pe deplin, astfel încât să puteți face cunoscută lumii Lucrarea 

mea, Cuvântul meu dat în acest timp ─ lumina care va conduce fiecare suflet spre Casa Divină. 

32 Trăiți în armonie cu ceea ce v-am încredințat pentru viața voastră umană. Hrăniți-vă cu roadele 

pomului vieții, înțelegeți că veți găsi odihnă și adăpost sub ramurile lui. Cultivați-o voi înșivă, ca să-i 

vedeți ramurile și roadele înmulțindu-se. 

33 Izvorul își va turna apa cristalină în izvoare pentru a potoli setea celor rătăcitori ─ a celor care 

traversează deșertul ─ pentru ca ei să se simtă întăriți. 

34 Lupul în blană de oaie vă va pândi pe drum. Dar trebuie să veghezi, să te rogi și să ai grijă să nu 

cazi în abis. În unele momente veți simți razele soarelui făcându-se simțite fără milă în ființa voastră. Dar 

voi face ca lumea mea spirituală să fie ca o mantie protectoare pe calea voastră. Mă veți ajuta să creez o 

lume nouă în cadrul acestei umanități. 

35 Voi sunteți discipolii care sunt gata să lupte mâine. Veți fi curajoși și veți transmite mai departe 

cele multe pe care vi le-am încredințat în mâinile voastre pentru umanitate. 

36 Nu vreau să încălcați legea. Unii dintre voi au fost copleșiți de întuneric, iar acest lucru vi s-a 

întâmplat pentru că nu ați vrut să ascultați vocea Păstorului vostru care vă cheamă cu atâta iubire. 

37 Voi v-ați obișnuit cu Cuvântul Meu și vă îndoiți că Maestrul încetează să vă vorbească prin 

intermediul facultății umane de înțelegere. Dar eu vă spun: De ce te amesteci în sfaturile mele înalte? Eu 

v-am marcat timpul și nu este voia Mea ca voi să-mi spuneți: "Stăpâne, amintește-ți că loviturile sorții și 

războaiele bagă lumea în frică. Este o perioadă de încercare pentru omenire ─ și tu vrei să pleci de lângă 

noi?" 

Atunci conștiința ta îți va răspunde și te va face conștient de cât timp ți-am încredințat Cuvântul Meu. 

Dar, ca Tată și ca Stăpân, după 1950, ca și astăzi, voi asculta toate cererile voastre prin rugăciunea voastră. 

După plecarea mea, vă veți dedica cu toții în mod egal îndeplinirii ordinelor mele, vă veți desfășura 

darurile voastre, iar eu vă voi vorbi prin conștiința voastră pentru ca voi să vă reînnoiți și vă voi face să 

cunoașteți adevărata cale prin lumina Sfântului meu Duh, pentru ca să nu cădeți în ruină. 

38 Odată ce marile mulțimi vor veni la tine, având nevoie de mângâierea și de mila mea pentru 

sufletele lor, te voi lumina și te voi inspira, astfel încât, prin mijlocirea ta, ei să primească Cuvântul meu. 

V-am încredințat harul meu pentru ca voi să fiți recunoscuți ca fiind copii ai luminii. 

39 V-am purificat, oameni iubiți, pentru că am încredințat mari însărcinări spiritului vostru în acest 

timp, pentru ca voi să dobândiți merite, pentru ca voi să mărturisiți adevărul Doctrinei Mele făcând binele 

umanității ─ pentru ca voi să aveți pacea Mea în lumea de dincolo și să nu mai pieriți în întuneric. Vreau 

ca sufletul tău, atunci când ajunge la Mine, să-mi spună: "Stăpâne, am împlinit voința Ta în felul meu și 

iată-mă din nou aici, pentru ca Tu să încredințezi spiritului meu instrucțiuni și ordine în conformitate cu 

mila Ta divină". 

40 Dacă vă spiritualizați, copiii voștri vă vor asculta, iar mulțimile vă vor respecta, pentru că vor 

vedea că sunteți suflete evoluate care poartă lumina Duhului Sfânt. Atunci, cei rămași în urmă, văzându-ți 

exemplul, se vor întoarce pe cale, îți vor lua mâna dreaptă și-ți vor urma pașii. Când cei flămânzi de 

adevăr se vor apropia de tine, tu le vei da cuvintele mele, ca să devină miei blânzi. 

41 În acel timp, răul va fi legat în mănunchiuri și aruncat în foc. Eu voi face toate aceste lucruri, iar tu, 

Israel, vei vorbi lumii despre timpul pe care îl trăiește și despre motivul pentru care se întâmplă toate 

acestea. V-am încredințat adevărul meu, pentru că dragostea mea pentru voi este mare. Voi sunteți 

administratorii marilor revelații și profeții. 
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42 Prin tine, Legea va fi făcută din nou cunoscută noilor generații. De aceea v-am spus că trebuie să 

fiți pregătiți. Căci tu ai venit să pregătești calea viitorului, pentru ca în viitor noile generații să nu mai fie 

idolatre și să nu se mai ridice printre ele profeți falși care să înșele omenirea. 

43 Toate acestea trebuie să le dezvălui lumii, Israel. În acest timp, când au apărut diverse viziuni ale 

lumii, secta se va ridica împotriva sectei, confesiunile se vor lupta între ele și vă vor respinge. 

Dar, întrucât sunteți copii ai luminii și ai păcii, ar trebui să le spuneți: "Adevărul este cuprins în 

înțelesul celui de-al Treilea Testament, acolo este mărturia prezenței și venirii Domnului în acest timp". 

Tu vei arăta omenirii această carte și vei mărturisi adevărul ei prin împlinirea legii mele. 

44 Dar dacă dormi, Israel, câtă durere va fi, pentru că neamurile vor fi afectate de dreptatea mea. Ei 

nu vor ști cum să-L caute pe adevăratul Dumnezeu și vor fi pierduți doar în viziunea lor asupra lumii și vor 

dori ca tu să le recunoști dumnezeii lor falși pentru a te confunda. 

45 Trăiți cu vigilență, poporul meu, pentru că v-am încredințat Cuvântul meu din belșug, ca să nu fiți 

ignoranți. Pentru că voi știți cum să simțiți prezența Mea și v-am învățat să recunoașteți semnificația 

Cuvântului Meu. 

46 După plecarea mea, mulți vor încerca să vă facă să credeți că eu continui să mă fac cunoscut prin 

intermediul intelectului lor. Dar Eu nu Mă voi face cunoscut în acele creiere și nici lumea mea spirituală, 

pentru că, după 1950, nu va mai folosi creierul uman pentru a se face cunoscută. Numai în mod spiritual 

veți putea comunica cu lumea mea spirituală de lumină. 

47 Fiți copii ascultători, ca să nu cădeți pradă înșelăciunii, pentru că după plecarea mea vor avea loc 

mari evenimente. Cu toate acestea, ar trebui să-i treziți pe cei adormiți și să nu cădeți din nou în idolatrie. 

Atunci, în momentul în care vă ridicați în rugăciune, veți simți încurajarea Mea și veți primi fluxul harului 

Meu. Astfel, vă voi da dovada că nu ați cedat greșelii. 

48 Privirea mea va fi mereu atentă la tine, nu te voi abandona niciodată. Spiritul meu va fi cu voi, vă 

va veghea în lupta voastră și vă va apăra împotriva intrigilor și pericolelor. Împlinește Legea Mea, astfel 

încât omul cu legile lui să nu-ți stea în cale. Dacă îmi sunteți pe placul Meu, veți face față lumii și veți 

simți frăția tuturor vecinilor voștri. 

Acum este timpul ca lumea să recunoască lumina mea și să nu-mi respingă mesagerii. 

49 Aveți puterea de a alunga de la semenii voștri ființele întunericului, astfel încât vecinii voștri să nu-

și smulgă cu forța firul vieții unii de la alții. 

50 Pentru o perioadă scurtă de timp voi permite lumii să-și facă voia, dar apoi voia Mea va fi 

împlinită în întreaga lume. Privește și roagă-te în fața paharului de suferință pe care omenirea îl golește. 

Pentru că anii au trecut, iar timpul a trecut surprinzător de repede pentru tine. 

Eu ți-am arătat calea pe care vei merge și ți-am dat tot ce ai nevoie, pentru că am vegheat asupra 

sufletului tău. L-am hrănit cu pâinea vieții veșnice și l-am trezit din somnul său, pentru ca el să-și 

recunoască misiunea și să-și simtă responsabilitatea în cadrul Lucrării Mele. 

51 Materialismul și lipsa de înțelegere au fost mari și, prin urmare, iubiți discipoli, ați rămas în rutina 

voastră obișnuită, fără a permite sufletului vostru să se dezvolte. 

52 În orice moment, prin cuvântul meu de iubire, v-am făcut să vă dați seama de ceea ce nu ați reușit 

să faceți pentru a face cunoscută umanității Lucrarea pe care v-am încredințat-o. Dar dacă nu v-ați echipat, 

cum poate omenirea să obțină pacea, lumina și iubirea Mea prin mijlocirea voastră? Vouă v-am încredințat 

misiunea de a răspândi învățăturile Mele peste tot. Ți-am dezvăluit măreția de care este purtător spiritul 

tău. 

V-am spus că v-am ales și v-am uns din iubire și din cauza harului meu, fără ca voi să fi dobândit 

merite. V-am ales să fiți apostolii care să arătați lumii învățătura mea imprimată în inimile voastre. 

53 Timpul a trecut, dar încă nu ați câștigat merite. Trebuie să-ți întinzi brațul ca să-l ridici pe cel 

căzut. Trebuie să arătați lumina zilei strălucitoare semenilor voștri care sunt în întuneric, pentru ca ei să 

știe că Eu M-am revelat vouă și omenirii în orice moment. 

54 În Prima Epocă v-am eliberat din robia lui Faraon prin Moise, pe care l-am pus în fruntea 

poporului Meu pentru ca el să-l conducă spre Țara Făgăduinței, țara Canaan. 

55 În cea de-a doua eră, Isus, Maestrul Divin, v-a dat dovezi ale minții, prezenței și puterii Mele. Dar 

omul, în egoismul și materialismul său, M-a respins. 
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56 În acest timp prezent, sunteți din nou sclavi ─ nu mai sunteți în slujba faraonului, ci a ispitei. 

Pentru că v-a dat bogății, plăceri și putere pentru a vă subjuga, iar mulți dintre voi au căzut și s-au abătut 

de la calea luminii pentru că au fost slabi. Nu Eu v-am retras harul, ci voi înșivă vi l-ați retras prin 

nerespectarea Legii mele. Dar lumea, în lipsa ei de înțelegere, nu a devenit conștientă de acest lucru, iar 

oamenii predau semenilor lor o lucrare pe care ei înșiși au creat-o. 

57 Cât de mare este eroarea în care au căzut "cei dintâi" și cât de mare este eroarea în care ați căzut și 

voi, pentru că nu v-ați gândit că unul și același Dumnezeu a fost cel care v-a vorbit și că, prin urmare, nu 

ați primit nici o altă învățătură, nici o altă lege. 

58 Un singur Dumnezeu s-a făcut întotdeauna cunoscut pentru tine, nu te-am abandonat niciodată, am 

fost întotdeauna aproape de inima ta. Isus a dezvăluit iubirea mea divină în cea de-a doua eră și, ca 

Maestru, v-a dat exemplul ascultării de Lege. Te-am învățat să te rogi și ți-am arătat calea. 

59 În această a treia eră, voința divină se împlinește pentru că ați primit instrucția mea, pâinea vieții 

veșnice pentru sufletul vostru. Dar v-am anunțat că, după anul 1950, nu veți mai auzi Cuvântul Meu prin 

intermediul intelectului uman și veți fi în contact cu Mine doar de la spirit la spirit, prin dezvoltarea 

sufletului vostru. 

60 V-am încredințat acești ultimi trei ani de manifestare a mea prin intermediul purtătorilor de voce, 

pentru ca voi să vă luați în considerare și să vă înțelegeți responsabilitățile, pentru ca voi să ieșiți din rutina 

obișnuită și să permiteți sufletului vostru să progreseze. Dar mulți dintre voi ați continuat să dormiți și ați 

rămas fără înțelegere și înălțare. 

De ce, Israel, nu te-ai dedicat studiului și interpretării instrucțiunilor detaliate pe care ți le-am dat? 

Orbii încă nu au văzut lumina, șchiopii nu ai știut cum să-i vindeci ca să Mă urmeze, iar mulțimile sunt 

confuze și se întreabă dacă au găsit adevărata cale? 

61 Mulți dintre voi au crezut că împlinesc Legea mea și fac o mare greșeală, pentru că nu fac decât să 

dea un exemplu negativ semenilor lor. Acestea sunt motivul pentru care oamenii sunt confuzi și continuă 

să alimenteze idolatria și să caute pe adevăratul Dumnezeu prin intermediul diferitelor idei umane. 

62 Iubiți oameni, veți rămâne orfani la sfârșitul proclamării mele. Dar, la fel ca în Era a doua, Mă veți 

înțelege după plecarea Mea. După ce nu veți mai asculta Cuvântul Meu, veți recunoaște ceea ce v-am 

învățat de multe ori, dar trezirea voastră va fi târzie. 

De aceea, oameni buni, cu mare durere în Inima Mea de Tată vă reproșez lipsa voastră de respectare a 

legii și de ascultare. Nu vreau ca mâine omenirea să vă considere pe voi ca pe niște oameni nedemni de 

harul meu divin. Cu toate acestea, mulți vor crede în mesajul Meu și Mă vor iubi fără să Mă fi auzit ca voi. 

63 V-am arătat erorile voastre pentru ca voi să înțelegeți că nu arătați lucrarea Mea conform luminii 

adevărului ─ pentru ca voi să vă reînnoiți și să dezvăluiți lumii ceea ce ați primit de la Mine. 

64 Ai vrut să spui, Israel, că Eu, pentru că sunt un Tată iubitor, nu ți-aș reproșa greșelile tale și ar 

trebui să te acopăr cu mantia Mea pentru a te face cunoscut în lume ca adevărați discipoli, soldați și 

învățători de mâine. Dacă aș face asta, Israel, Eu însumi ți-aș refuza dragostea Mea. Pentru că atunci când 

va veni timpul, nu veți fi capabili să dați mărturie despre adevărul Meu prin cuvintele și faptele voastre, și 

atunci omenirea de mâine va nega manifestarea Mea. Căci perfecțiunea nu s-a amestecat niciodată cu 

imperfecțiunile tale. 

65 V-am spus că vă aflați în timpul luptei iubirii împotriva urii, a luminii mele împotriva 

întunericului, a umilinței împotriva mândriei. Dar mâine, când va fi trezirea voastră, veți simți o tristețe 

infinită și profundă în inimile voastre, când veți înțelege timpul pe care l-ați pierdut și atunci veți aprecia 

sarcina purtătorilor de voce care au știut să se pregătească pentru a vă oferi adevărul meu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 349  
1 Iubiți oameni: Voi ați crezut în venirea Mea în acest timp și chiar în ultimele zile ale manifestării 

Mele, veniți grăbiți, fără oboseală, dorind Cuvântul Meu. Mulți au fost chemați, tuturor le-am dat apa 

acestui izvor, dar puțini M-au auzit și M-au înțeles. Dar M-am făcut cunoscut și am răspândit dragostea în 

întreaga lume. 

2 În Era a doua v-am spus: "Fericiți cei care au crezut fără să vadă!". Și vouă vă spun la fel în acest 

timp: "Fiți binecuvântați, pentru că ați crezut și ați rămas credincioși lucrării mele fără să mă vedeți!". 

3 Venirea mea nu ar trebui să vă surprindă, pentru că a fost anunțată. Dar tu nu știai ora la care voi 

veni. 

După plecarea mea în Era a doua, cuvintele mele au fost scrise de discipolii mei, care le-au dus altor 

noi discipoli pentru a fi răspândite în toată lumea. 

Promisiunea întoarcerii mele a fost, pentru cei care m-au urmat direct, un stimulent în lupta grea, o 

speranță frumoasă și o hrană pentru spiritul lor însetat de cunoaștere. Și din generație în generație, 

discipolii mei au sperat să vadă reapariția Maestrului lor. 

Dar iată că generațiile s-au succedat una după alta. Un mare număr de ființe au venit să se întrupeze pe 

pământ, iar apoi s-au întors în lumea de dincolo fără ca ochii lor să vadă această promisiune împlinită. Au 

trecut secolele și chiar mileniile. Dar când ora a fost indicată și Prezența mea în spirit a deschis o nouă eră, 

am descoperit că oamenii au șters Cuvântul meu din inimile lor și foarte puțini priveau în așteptarea 

revenirii mele. 

4 Am venit la tine în tăcere, fără ostentație. Dar modul în care M-am făcut cunoscut i-a surprins pe 

mulți, a fost un motiv de îndoială pentru unii și chiar de batjocură pentru alții. Doar cei care au fost 

capabili să persevereze cu un spirit alert și o minte trezită M-au simțit așa cum m-au putut simți în orice 

formă pe care aș fi ales să Mă dezvălui. Dar făgăduința a fost dată tuturor, iar împlinirea ei este, de 

asemenea, pentru toți. 

5 Aceasta este revelația mea din acest timp: omul a fost purtătorul meu de cuvânt în toate timpurile. 

L-am ales pentru că este copilul Meu, Lucrarea Mea ─ acesta este motivul. Și chiar dacă acest copil se 

simte nedemn de Mine pentru că nu s-a desăvârșit, dincolo de aceste imperfecțiuni văd acea particulă de 

lumină care face parte din Spiritul Meu ─ creatura privilegiată, ființa inteligentă capabilă să transmită 

Cuvântul Meu. 

6 Voi, ca ființe umane ─ vă iubiți doar copiii voștri buni? Am văzut părinți care și-au sprijinit copiii 

bolnavi sau rătăciți cu mai multă grijă pentru a-i elibera de suferință. Am ales acest moment pentru a-mi 

îndeplini această sarcină printre bărbați și femei umili și simpli, păcătoși și needucați. Pentru că am găsit 

recunoștință în ei, iar ei au știut să se purifice și să se înalțe pentru a-și îndeplini cu demnitate misiunea. 

7 Dacă nu am devenit om în acest timp pentru a vă vorbi așa cum am făcut-o prin Isus, motivul este 

următorul: ați putea oare să-mi auziți vocea spirituală, să percepeți și să înțelegeți limbajul divin ─ astăzi, 

când ați devenit atât de materializați încât nu sunteți capabili să auziți și să ascultați vocea spiritului vostru, 

care este speriat și slab în lumea în care trăiți? 

8 De aceea am ales ființa umană și am înzestrat-o cu abilități spirituale pentru ca ea să poată fi 

purtătoarea vocii Mele. 

Și prin această proclamație am găsit credința și am fost înțeles de mulți. Alții, însă, au rămas neîncrezători. 

9 Am permis lumii spirituale să se facă cunoscută omului în același mod și am unit aceste ființe în 

spirit și pe celelalte în trup. 

10 Este necesar să guști "aroma" tuturor cupele de suferință, să cunoști durerea, dar și pacea, astfel 

încât să cunoști totul și să faci parte din existența ta. Căci vreau ca voi să fiți adevărați ucenici și să învățați 

mai mult prin fapte decât prin cuvinte. Exemplul are mai multă putere decât cuvântul și este necesar să 

lăsați lucrarea mea să ajungă la toți semenii voștri, iar aceasta este cea mai bună cale de a o răspândi. 

11 Lucrați cu răbdare, rămâneți neclintiți până la sfârșit. Nimic nu te va opri în drumul tău, căci mare 

este durerea pe care o vei alina și este mult întuneric pe care trebuie să-l îndepărtezi. Mai presus de toate, 

aveți încredere în Tatăl vostru și în voi înșivă și recunoașteți valoarea darurilor voastre. 

12 Când Isus a adresat Cuvântul Său mulțimilor care L-au urmat în cea de-a doua eră, El a vorbit 

tuturor și tuturor într-o singură învățătură, dezvăluind viața interioară a acelor creaturi care se apropiau de 
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El. Cu toate acestea, în ciuda diferitelor cereri, nevoi și intenții pe care le aduceau în fața Lui, cuvântul Său 

înțelept, precis și clar a alinat întotdeauna o durere, a rezolvat o problemă sau a risipit o îndoială. 

Deși inima nepregătită a unora nu a fost capabilă să primească cuvântul și să-i interpreteze sensul, 

sufletul spiritual, mai accesibil decât carnea și mai sensibil la radiațiile divine, a acceptat învățăturile și, 

după ce a reflectat și a dus o luptă cu trupul său, a crezut în cele din urmă. Pentru că numai un Maestru 

superior, Tatăl bunătății infinite, putea recunoaște drama care se petrecea în ființele umane și le putea 

liniști și mângâia sufletele. 

13 Mulți oameni, atunci când îi vedeau pe ucenici trăind cu Maestrul, sperau să obțină de la ei 

aceleași lucrări pe care le făcuse Isus, și adesea erau dezamăgiți să vadă că erau doar niște copii mici care 

începeau să se ridice spiritual, străduindu-se să înțeleagă marile lecții ale Domnului lor. Dar Isus nu 

spusese încă mulțimilor: "Ascultați-i pe acești ucenici!". El nu i-a prezentat ca învățători în timpul 

predicării sale. Erau încă pietre, fiind doar lustruite pentru a străluci ulterior. 

14 De câte ori ucenicii au încercat să-i alunge pe copilașii care se apropiau de Isus pentru a-i asculta 

cuvântul ─ crezând că fac ceea ce trebuie și că astfel păstrează o mai mare devoțiune, fără să înțeleagă că 

și ei trebuiau să ocupe un loc printre ucenici. Când s-a întâmplat acest lucru ─ câtă durere au simțit când 

copiii au plecat cu mamele lor! 

15 Oamenii care îl urmau pe Isus judecau întotdeauna cu atenție faptele sale și ale discipolilor săi. 

Când unul dintre ei a încercat să-și apere Stăpânul scoțând sabia, comportamentul său a fost mustrat de 

mulțimi. Dar Isus a continuat să-i corecteze și să-i instruiască pe ucenicii Săi credincioși până în ziua în 

care le-a spus: "Vă las în locul Meu, ca să faceți oamenilor ceea ce v-am făcut Eu vouă". 

16 Toate imperfecțiunile, erorile și ignoranța căzuseră de pe ei ca niște veșminte inutile, pentru a fi 

îmbrăcați cu darurile și autoritatea Celui care i-a trimis. Acum îl puteau reprezenta pe Stăpânul lor și, chiar 

dacă oamenii i-ar fi cercetat fără milă, nu ar fi găsit niciun motiv să-i învinovățească. Cât de mult au 

trebuit să lupte cu ei înșiși pentru a atinge gradul de înălțare necesar pentru a predica învățătura Domnului 

lor! Dar vă spun cu adevărat că exemplul lor este de neșters. 

Câtă umilință și câtă iubire au răspândit în drumul lor pentru a da mărturie despre Lucrarea mea, și cât 

de rodnic și benefic a fost exemplul lor pentru această umanitate. Chiar și după multe secole, numele lor și 

amintirea lor trăiesc încă în inimile oamenilor, iar eu sunt martor al marii lor lucrări în Era a treia, o epocă 

mai târziu, pentru că au știut să dea mărturie despre adevărul meu. 

17 Astăzi, când sunt din nou înconjurat de ucenici și de copilași, așa cum am fost în al doilea veac, vă 

pregătesc în același mod și vă îmbrac cu har și putere. Veți fi lăsați ca ei, ca oile în mijlocul lupilor. Dar nu 

disperați și nici nu trebuie să vi se pară imposibil să realizați o lucrare măreață și să lăsați un exemplu 

pentru omenire. 

18 Vei începe imperceptibil să trăiești o viață virtuoasă, iar pașii tăi te vor duce la o înțelegere și o 

desfășurare din ce în ce mai mare a misiunii tale. Nu cunoașteți puterea pe care o va avea exemplul vostru 

și influența pe care o veți exercita pe măsură ce vă veți dedica îndeplinirii misiunii voastre. 

19 Văd cum în viitorul acestei umanități, lucrările acestui popor umil, care își croiește drum prin 

greutăți și încercări grele, vor fi scrise cu litere strălucitoare. 

20 Cât de mult întuneric vor îndepărta faptele voastre de iubire și de milă și câte altare ale 

fanatismului vor cădea la pământ în fața puterii de spiritualizare a voastră! Căci veți purta învățătura mea 

de pace și de iubire în ochii, pe buzele, în inima și în toate facultățile spiritului vostru. 

21 Astăzi, când Cuvântul meu nu se va mai manifesta în curând sub această formă, vă spun: Absența 

acestor manifestări nu trebuie să vă răcească inimile și să fie un motiv de înstrăinare între voi. Încă nu 

puteți lupta singuri în îndeplinirea misiunii voastre. Sunteți încă dependenți unul de celălalt pentru căldură, 

viață și încurajare. După plecarea mea, vreau să mă asigur că veți continua întâlnirile. Căci voi continua să 

vă îndrum lucrările și Mă voi angaja să revărs inspirație asupra acestor adunări iubite. Vreau să continuați, 

așa cum faceți acum, să vă întoarceți cu răbdare la Cuvântul Meu, la noile Mele revelații, pentru că 

Lumina Divină va continua să se reverse peste voi toți fără limite. 

22 Atunci când studiați învățăturile mele, evitați orice argument sau pasiune, astfel încât să nu vă 

întunecați niciodată judecata. Spiritualitatea, care este devotament și înălțare, ar trebui să vă guverneze 

întotdeauna întâlnirile și nu ar trebui să vă gândiți doar la voi înșivă. Aduceți în mijlocul vostru pe cei 

bolnavi, pe cei slabi sau obosiți de viață ─ pe cei care trăiesc dezamăgiri în diferitele culte pe care le 
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practică ─ pe cei care sunt flămânzi și însetați de hrană spirituală, pe cei înjosiți și lipsiți de apărare pentru 

că nu le este înțeleasă cauza. Iubește-i pe toți și adu-i și acolo, în adunările tale, dă-le mângâiere, vindecă-

le rănile, ajută-i să se roage și să vină toți la Mine uniți într-o singură rugăciune. Căutați-Mă ca Tată și ca 

Medic, atunci acest act va fi suficient pentru ca Eu să torn balsamul vindecător și să vă acord minuni. 

23 Cu cât adunarea voastră este mai spirituală, cu atât mai multe minuni veți vedea că miracolele vor 

deveni realitate. Bunii interpreți ai învățăturii mele se vor ridica printre voi și, când vor vorbi pentru a vă 

face cunoscută interpretarea lor, îi voi lumina și le voi spune ce le va fi inspirat în acel moment. Nimeni, 

însă, să nu vorbească din vanitate, ca nu cumva să se priveze de darurile sale prețioase. 

24 Așa cum în aceste vremuri v-am răsplătit pregătirea prin acordarea acestei manifestări, tot așa și în 

vremurile viitoare vă voi acorda haruri pentru înălțarea voastră și pentru zelul vostru în lucrarea mea. Dacă 

veți acționa în acest fel, vor veni la voi bărbați și femei care, când vor afla de întoarcerea Mea, vor fi 

interesați să cunoască mesajul Meu și vă vor întreba cu nerăbdare despre ceea ce v-am învățat și despre 

modul în care am vorbit omenirii în Era a Treia. 

Dar acea carte pe care "penele de aur" o creează în prezent ─ acea inspirație pe care purtătorul de voce 

o transpune în cuvinte care vor fi adunate și păstrate cu grijă în paginile cărților ─ va fi moștenirea sacră 

pe care o las fiecărui flămând de pâine și tuturor celor care doresc hrană pentru sufletele lor. 

25 Nu puneți aceste pagini într-un colț al uitării voastre, căci ele vor fi arme în zilele de luptă, când 

buzele voastre nu știu încă să vorbească cu elocvența necesară. Dacă memoria voastră slabă uită 

învățăturile mele, aceste cuvinte tipărite vor vorbi cu aceeași putere de convingere cu care v-am învățat eu. 

Lumina acestor învățături va pătrunde în inima celor cărora le veți fi martori, iar ei vor fi zguduiți și vor 

crede în manifestarea mea ca Spirit Sfânt. 

26 Pentru tine, va veni vremea bătăliei și vei vedea oamenii puternici și curajoși, arzând în credința 

lor. Pentru a ști dacă a sosit acel ceas, nu va trebui să-i întrebați pe semenii voștri, ci veți simți apelul pe 

care vi-l adresează Tatăl vostru. Profeții vor fi treji pentru că responsabilitatea lor nu se va sfârși. Ochii lor 

spirituali vor pătrunde cu admirație și iubire în acea lume din care vor vedea clar semnele care vor 

conduce oamenii pe calea cea bună. Și în această lume vor avea loc evenimente care vă vor vorbi despre 

acel ceas al împlinirii. 

27 Ce mai vreți să știți pentru acele momente pe care nu le-ați înțeles deja prin acest Cuvânt simplu și 

clar care explică și luminează totul? Cu aceeași claritate trebuie să instruiți și voi, ca să fiți adevărați 

învățători și sfătuitori ai oamenilor. 

28 Ținuturile se vor uita la tine ca la apărarea lor, profeții vor găsi credință. Cuvintele tale liniștitoare 

și tămăduitoare vor fi râvnite de cei bolnavi, sfatul tău va fi căutat cu insistență, iar rugăciunea și 

mijlocirea ta vor fi, de asemenea, solicitate în momentele de încercare. 

29 Ce vremuri frumoase vor fi acestea pentru împlinirea misiunii voastre! Ce ocazie minunată pentru 

ca sufletul tău să înflorească și darurile tale să se desfășoare! Ce fericire vei simți când vei vedea că mulți 

care au trăit inutil se întăresc în bunătate și se ridică făcând fapte utile, fapte de însemnătate! 

Aceasta este misiunea ta: să-l răscumperi pe aproapele tău și să-i redai lumina pe care a pierdut-o, 

pentru ca el să se simtă părtaș la harul divin. Tot ceea ce a fost lipsit de el va poseda din nou pentru a fi 

proprietarul păcii divine, al înțelepciunii divine și al iubirii divine. 

30 Pregătirea voastră pentru acest moment nu ar trebui să conțină misticism sau teorii umane. Nu 

trebuie să fiți slujitori ai cultelor sau ai formalităților, ci simpli învățători care intră în timpul activității. 

31 Înțelegeți că omenirea se trezește acum la viața spirituală și, în curând, veți fi martorii unor 

evenimente mărețe care îi vor dezvălui progresul. Veți vedea națiuni care au fost mult timp dușmani 

aliindu-se și recunoscându-se reciproc, multe rase opuse vor fuziona. Învățăturile care nu-și au rădăcinile 

în spiritualizare și care au dominat popoarele vor fi eliminate chiar de către popoarele care le-au proclamat 

anterior ca fiind salvatoare, și vor apărea noi învățături care vor tinde spre înalt. Le voi permite să capete 

valabilitate, pentru că vor fi mișcări care vor preceda cea mai pură spiritualitate. Dar când veți vedea 

aceste procese apărând pe pământ, veți ști că spiritul oamenilor este gata să ajungă la sfârșitul unei alte 

mari perioade de timp. 

32 Mulți dintre cei care astăzi sunt numiți înțelepți își vor zdruncina creierele și vor fi tulburați în 

acele zile, în timp ce alții, care au fost persecutați și umiliți pentru dragostea lor de dreptate, își vor vedea 

aspirațiile, idealurile lor sănătoase, strălucind în acele zile de echilibru și reînnoire morală. 
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33 Viața spirituală se va manifesta pe deplin pe această planetă și își va face simțită influența asupra 

tuturor oamenilor, iar cei care au fost materialiști își vor închide buzele, își vor închide cărțile și își vor 

deschide ochii spirituali pentru a vedea acea viață pe care o negau și vor deschide ușile pe care le 

închiseseră pentru marile mulțimi. 

34 Veți vedea lumina mea strălucind pe tot globul și fiecare suflet va fi fost luminat. Tezaurul va fi 

deschis și oricine dorește să se uite înăuntru va putea să o facă dacă se pregătește cu puțină dragoste. 

35 Dacă omenirea va cunoaște învățătura mea și îi va înțelege sensul, se va încrede în ea și se va întări 

în convingerea că este calea sigură, ghidul pentru fiecare ființă umană care dorește să trăiască în dreptate, 

în iubire și respect pentru aproapele său. 

Dacă această învățătură se va înrădăcina în inimile oamenilor, ea va lumina viața de familie prin 

întărirea părinților în virtute, a căsătoriilor în fidelitate, a copiilor în ascultare, iar pe profesori îi va umple 

de înțelepciune. Îi va face pe conducători mărinimoși și îi va inspira pe judecători să exercite o justiție 

adevărată. Oamenii de știință se vor simți iluminați, iar această lumină le va dezvălui mari secrete în 

beneficiul umanității și pentru dezvoltarea spirituală a acesteia. În acest fel va începe o nouă eră de pace și 

progres. 

36 Spiritualismul ─ așa cum am numit această învățătură ─ nu înseamnă misticism și nici fanatism. 

Această învățătură sfătuiește la simplificarea cultului și la cea mai pură înălțare a sufletului. Te ghidează 

pe această cale și te face să pășești pas cu pas pe calea adevărului. 

37 Cât de puțini sunt cei care M-au înțeles și au o idee despre adevărata esență a învățăturii Mele! De 

asemenea, văd la discipolii mei dorința de a rămâne în tradițiile și obiceiurile strămoșilor lor ─ teama de a 

abandona multe obiceiuri și rituri care sunt un obstacol în calea progresului poporului în echiparea sa. Dar 

îi voi ajuta pe cei mici, pe cei slabi, ca să devină puternici și să ajungă din urmă primii ucenici, pentru că 

vă veți uni cu toții într-un singur scop. 

38 Misiunea acestui popor este de a lucra pentru pacea acestei lumi, predicând și semănând Cuvântul 

meu în calea ei, astfel încât această vale a pământului să fie o reflectare a casei cerești și locuitorii ei să fie 

o asemănare a celor drepți care locuiesc în împărăția mea. 

39 Pentru a atinge scopul în această lume, trebuie să luptați, să suferiți și să vărsați lacrimi, dar nu 

trebuie să vă pierdeți curajul în lupta voastră. Veți fi zguduiți de imperfecțiunile și de duritatea inimii 

umane, dar nu trebuie să vă judecați semenii. 

Amintiți-vă că, în Era a doua, discipolii Mei nu i-au condamnat pe niciunul dintre semenii lor. Eu 

singur am corectat și am judecat faptele celor care M-au urmat, iar dacă cineva indignat de ceea ce făcuse 

altul s-a apropiat de Mine pentru a spune: "Doamne, de ce a păcătuit fratele acela? Ce se va întâmpla cu el 

din acest motiv, ce consecințe va avea pentru el pe calea vieții sale?", îi răspund: "Dacă a păcătuit, nu 

comite aceeași greșeală și nici nu aștepta pedeapsa pentru el, ca să te simți mai desăvârșit și mai vrednic de 

Mine". Chiar și în ziua în care am sărbătorit Cina cea de Taină cu ucenicii Mei, iar fapta lui Iuda era 

cunoscută de toți, Prezența Mea a impus tăcere, nimeni nu l-a condamnat, nimeni nu l-a numit nedrept sau 

trădător, nimeni nu l-a mustrat sau l-a numit nerecunoscător. Tăcerea a avut loc pentru că ucenicii 

învățaseră deja această lecție de la Maestrul lor, iar conștiința lui Iuda a fost singura care i-a cerut 

socoteală și l-a judecat. 

40 Și voi ar trebui să fiți așa în acest timp: nu-i judecați și nu-i condamnați pe semenii voștri, oricât de 

ignoranți și de defectuoși i-ați vedea. Lăsați-mi grijile voastre în seama Mea și faceți-vă datoria de buni 

discipoli. Dați un exemplu, căci dacă faceți acest lucru cu sinceritate, fără vanitate, veți găsi un ecou în 

inimile celor din jurul vostru și în curând îi veți vedea făcând aceiași pași și urmând aceeași inspirație. 

41 Priviți și rugați-vă, oameni buni! Luptați pentru unificarea și pacea voastră. Sunteți deja în ultimele 

zile ale acestui an și vreau să vă văd uniți. Am fost ciocârlia sub aripile căreia toți puii și-au găsit adăpost. 

Așa că voi continua să vă dau căldură, ca să nu vă împrăștiați. V-am instruit de multe ori, pentru ca voi să 

fiți primii care să știți cum să-i îndrumați pe cei care vă urmează. Țineți cont de faptul că printre ei sunt 

unii care nu sunt stabili și este necesar să îi ajutați. Și chiar și printre cei care M-au auzit adesea, sunt unii 

care sunt slabi. Repetați-le cuvintele Mele, dați-le căldură și viață pentru ca ei să nu se rătăcească și lucrați 

pentru pacea acestei lumi prin faptele voastre. Rugați-vă, iar această rugăciune va lumina viața semenilor 

voștri. Iar sufletul tău, transformat într-o ciocârlie a păcii, va zbura ca Maestrul pe fața pământului și va 

duce mesajul meu tuturor oamenilor de bunăvoință. 
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42 Cu toate acestea, nu vă așteptați la rezultatul semănatului în momentul în care puneți sămânța în 

pământ. V-am spus că sămânța spirituală nu are același loc pentru a germina ca cea pe care o semănați pe 

câmpurile voastre. Dacă sămânța materială germinează în șapte zile, sămânța spirituală poate germina în 

șapte secunde, precum și în șapte etape ale eternității. Trebuie să semeni și să cultivi cu iubire, iar într-o zi 

sufletul tău spiritual, care aparține vieții veșnice, va trăi bucuria de a vedea germinarea seminței pe care a 

semănat-o, creșterea, înflorirea și rodirea ei. Dar nu numai atât, ci și înmulțirea acelui rod din care ai 

semănat doar o sămânță. 

43 În acest fel vă învăț și vă explic ceea ce nu puteți înțelege, vă fac mai puternici în fiecare zi, pentru 

că vreau să vă văd puternici în suflet și sănătoși în trup. 

44 Toți cei care se simt slabi sau bolnavi, să se întărească în prezența mea, să simtă mângâierea mea și 

să se ridice cu credință și încredere în destinul lor. Această credință este cea care va fi un toiag pentru a se 

ține pe sine și a merge mai departe. 

Dacă suferințele voastre sunt lungi, învingeți-le cu puterea pe care v-o dau. Dacă vedeți durere în semenii 

voștri și vreți să o eliminați, veniți la sursa mângâierii și veți transforma foarte repede acea durere în pace 

și zâmbete. Nu vedeți moartea acolo unde ea nu există, pentru că Eu sunt Viața, iar voi toți, ca ființe 

umane, trăiți în Mine. 

45 Dacă doriți să vă rugați pentru ființele care locuiesc în valea spirituală, nu vă rezervați zile sau ore 

pentru a le chema și a vă apropia de aceste creaturi. Fă-o din iubirea care te unește cu ei și amintește-ți că 

ei aparțin vieții spirituale, că trăiesc în veșnicie și nu sunt supuși trecerii timpului. 

46 Acum trăiți în comuniune cu acea lume, una aproape de cealaltă. Strângeți-vă legăturile de iubire 

și, dacă acele ființe cu care ați fost uniți pe pământ sunt mai înalte decât voi pe scara spirituală, vă vor 

ajuta în viața voastră. Dacă, pe de altă parte, au rămas în urmă și au nevoie de rugăciunea și ajutorul vostru 

─ exemplul pe care îl puteți da ─ ajutați-i și astfel veți menține armonia și pacea în această lume. 

47 Nu vă manifestați nerăbdarea de a fi din nou alături de cei dragi. Această nerăbdare provine din 

inima omului, care vrea să perceapă forma acestor ființe, chipul și comportamentul lor, pentru a se bucura 

de ele pentru o clipă. Stăpâniți-vă această nerăbdare și așteptați cu adevărata virtute spirituală până când va 

veni momentul fericit al acestei reuniuni, și atunci veți merge împreună pe aceeași cale care vă va conduce 

pe toți la dreapta mea. 

48 Veghează și roagă-te pentru ființele de dincolo. Pentru cei care nu au nevoie de nimic de la tine, 

rugăciunea ta va fi un salut, un sărut, o îmbrățișare spirituală. Dar pentru cei care au nevoie de ajutorul tău, 

rugăciunea ta va fi un balsam, o eliberare, o mângâiere și o voce încurajatoare pe calea încercărilor și a 

reparațiilor. Atunci când acele spirite care nu au reușit să se ridice la casa care le aparține, la lumea căreia 

îi aparțin și care îi așteaptă, vor primi vocea acestei lumi care îi atrage prin rugăciunea lor, se vor trezi din 

somn, se vor ridica din moarte și vor lupta pentru mântuirea lor. 

49 Dar omenirea nu știe cum să lumineze viețile acestor ființe și nici cum să elimine materializarea 

lor. Nu poate rupe lanțurile remușcărilor și ale durerii care apasă asupra lor. 

Tu, care posezi lumina ─ roagă-te și ai milă de această lume necunoscută ție și ajută-i să se elibereze și 

să pornească pe calea vieții căreia îi aparțin. Nu vă feriți de prezența lor și nu vă temeți de ei. Vă aduc 

împreună pentru a vă ruga și a veni la Mine împreună. Așa vă voi primi pentru a vă da pacea care trebuie 

să se răspândească și să acopere totul. Pentru că voi toți sunteți copiii mei mult iubiți. 

50 Spiritul meu divin vă îmbrățișează și vă binecuvântează. Primiți Cuvântul meu pentru a fi plini de 

lumină, putere și înțelepciune, și pătrundeți-l pentru a cunoaște voința mea. Vreau să păziți cu atenție ceea 

ce primiți și să știți cum să interpretați. 

51 În manifestările mele de iubire, ați simțit că vă dau viață. Simțiți căldura și protecția mea și nu vă 

mai este frig, astfel încât deveniți ființe pline de credință și speranță. 

52 Fiecare dintre cuvintele Mele este o însărcinare și vreau ca voi să vă grăbiți să le îndepliniți. 

Profețiile mele date prin intermediul unor creaturi simple și umile se vor împlini și voi veți fi martori la 

ele. 

53 De dragul lucrării Mele, mulți dintre voi vor fi judecați rău. Dar nu luați problema în mâinile 

voastre, lăsați-o în seama Mea și Eu vă voi apăra. Străduiți-vă doar să răspândiți această lumină și fiți 

umili. 
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     Ori de câte ori sunteți atacați, folosiți doar armele pe care vi le-am dat: iubire, respect și umilință. Cu 

cât ești mai criticat, cu atât mai mult îmi voi manifesta puterea cu tine. Iar aceia dintre voi care aveți darul 

de a vedea dincolo de această viață, în regiunile spiritului ─ întăriți-i pe cei slabi confirmând cuvintele 

Mele. Iar aceia dintre voi care aveți darul de a vă înălța pentru a auzi vocile de Dincolo de Înalt ─ 

pregătiți-vă să transmiteți mesajele mele. Aceste manifestări superioare vă vor susține sufletele chiar și în 

cele mai mari încercări. 

54 Lucrările tale vor rămâne scrise pentru totdeauna. De aceea, voi, cei care ați fost consacrați slujirii 

mele, folosiți-vă intelectul și darul cuvântului în mod corect. 

55 Vă dau învățătura mea ca pe o sămânță, pentru ca voi să o semănați și să o cultivați. Odată ce 

inima ta pregătită simte că a venit ceasul să-și înceapă lucrarea, deschide-o, împărtășește-o cu toți cei 

flămânzi, iar sămânța se va înmulți. 

Mulți nu vor ști cum să primească Vestea Bună, deoarece mințile lor nu vor fi încă pregătite să 

înțeleagă aceste lecții. Alții vor dori să fure fructele prețioase pentru a abuza de ele. Dar după aceea se vor 

pocăi și vor veni la Mine ca niște "fii risipitori". Cu toate acestea, voi înlocui sămânța pe care au pierdut-o 

din cauza ignoranței și orice suflet de bunăvoință o va avea. 

56 Odată ce veți ști să descoperiți în cuvântul meu de învățătură toată lumina și încurajarea de care are 

nevoie spiritul vostru, mă veți urma până la capăt. Nu veți simți nicio oboseală, nu veți fi opriți în sarcina 

voastră de a face cunoscut Cuvântul Meu, iar nenorocirile nu vă vor face să vă clătinați. După ce ați înțeles 

o lecție, pătrundeți-o pe următoarea și continuați să citiți în cartea de lecții infinite pe care vă las să o 

studiați și să vă hrăniți. Luați din ea ceea ce este necesar pentru a trăi. Trăiți ca discipoli ai Mei. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 350  
1 Eu vă primesc prin împuternicire de umanitate, voi, mulțime mică a poporului lui Israel. Vă 

îndepărtați de lume pentru a asculta concertul meu și pentru a privi dincolo de limitele materiei. Vă voi 

face să parcurgeți calea sub protecția mea și fiecare dintre voi va purta o lampă pentru a nu se poticni 

atunci când va ajunge la capătul drumului său pe pământ. 

Odată ce sufletul tău se va despărți de carne pentru a se ridica la Mine și pentru a-mi prezenta faptele 

sale, vei vedea toate faptele tale, pașii tăi scriși în cartea vieții tale și împreună cu Mine îți vei judeca fapta. 

2 Astăzi vreau să-ți văd sufletul liber să-și îndeplinească sarcina, gata să slujească și atent la 

inspirațiile mele, văzând sfârșitul călătoriei vieții, care este aproape, foarte aproape, și simțind că vei primi 

în curând răsplata pe care trebuie să ți-o ofer. 

Eu vă voi spune: Veniți la Mine ─ voi care ați înțeles să auziți Cuvântul Meu prin facultatea umană a 

înțelegerii, voi care ați trăit în cadrul poruncilor Mele și ați semănat iubire și iertare. 

3 Oricine poartă cuvântul meu în minte și îl urmează în viață va avea împărăția mea, va avea 

sănătate, inspirație și daruri profetice. În acest fel, discipolii mei vor putea practica legea mea, fie că sunt 

ignoranți sau învățați, săraci sau bogați, copii sau adulți. 

Cei neinstruiți vor deveni luminați și vor vorbi cu înțelepciune. Cel care nu posedă nimic pe pământ va 

simți că posedă totul, pentru că se va fi spiritualizat și va fi indiferent față de bunurile lumii. Inima lui va fi 

plină de bucurie pentru că va putea să împartă comoara sa cu cei care nu o au. Iar copiii ale căror suflete s-

au dezvoltat foarte mult vor vorbi cu hotărâre, iar mărturiile lor vor aprinde credința noilor inițiați. 

4 Voi care ați învățat de la Mine ─ fiți umili, instruiți cu răbdare și iertați greșelile semenilor voștri. 

5 V-am pregătit pentru a da viață unor noi generații care vor fi în comuniune cu Mine cu cea mai 

mare perfecțiune. În acel moment, oamenii Mă vor vedea venind la ei și stabilind împărăția Mea în 

sufletele lor. 

6 Trăiți în alertă și pregătiți pentru orice încercare. Astăzi aduceți în fața Mea durerea umanității și a 

voastră. Dar eu vă spun: Scoateți acea cupă, simțiți pacea și transmiteți-o. Te mângâi și-ți dau bucurie. 

Când eliberați un suflet de durere sau de viciu, vă veți fi ridicat la un alt nivel și veți simți fericirea de a fi 

lucrat cu Maestrul vostru în Lucrările Divine. 

7 Îngerii mei vor fi cu voi. Eu, Domnul vostru, vă însoțesc pe drumul vostru. 

8 În prezent, construiesc un sanctuar în inima ta. Nu caut reședințele magnifice și nici luxurile inutile 

ale omului. Eu formez inima simplă, blândă și umilă care este receptivă la chemarea mea. 

9 Doar pentru o scurtă perioadă de timp voi mai fi în contact cu voi prin intermediul intelectului 

uman. Vă pregătesc pentru a da pace lumii de mâine. Îndurarea mea îi salvează pe cei pierduți de la ruină. 

Pentru că nu aș fi un Părinte dacă m-aș întoarce doar la sufletele pure. Căci cei drepți locuiesc deja în 

Împărăția Mea. 

10 Omul a vrut să fie în contact cu Mine prin intermediul diferitelor sale credințe, dar s-a oprit din 

punct de vedere spiritual. De aceea v-am încredințat Cuvântul Meu, pentru ca mâine să vă ridicați și să fiți 

oglinda clară în care oamenii își pot vedea imperfecțiunile. 

11 Eu sunt foarte aproape de fiecare inimă, dar oamenii nu M-au înțeles. V-am vorbit în limba 

voastră, ca să Mă înțelegeți. Căci dacă v-aș da învățătura Mea într-o limbă mai aleasă, nu M-ați înțelege. 

De aceea, le vorbesc discipolului și ucenicului în cuvinte simple, pentru ca ei să nu fie confuzi și să nu 

respingă iubirea Mea. 

12 Prin echiparea și reînnoirea ta, omenirea va primi binele. Pentru că, prin unul dintre voi care este 

astfel echipat, calamitățile care afectează omenirea vor fi oprite doar prin rugăciune. 

13 Vă explic ceea ce nu ați înțeles, pentru ca mâine să vă propuneți și voi să instruiți omenirea cu 

toată claritatea. Dacă o mie de minți ar fi antrenate, Eu aș răspândi învățătura Mea prin ele. 

14 În cea de-a doua eră, am ales doisprezece dintre copiii mei pentru a-i face apostolii mei, iar ei și-au 

uitat bunurile pentru a mă urma și și-au părăsit rudele. 

Tot cu Mine a fost și cel căruia i-am spus: "Lasă bogățiile pământului, ia-ți crucea ta și urmează-Mi". 

Dar, nevrând să renunțe la bogățiile sale, Mi-a spus: "Doamne, nu pot să Te urmez". 

15 Eu sunt Milostiv și nu vă cer o moarte de sacrificiu. Pentru că și discipolii mei, din proprie voință, 

din ascultare față de Legea mea divină, au pornit să devină pescari de oameni. 
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16 Astăzi voi sunteți discipolii mei. Dar pentru ca să aveți bucurie, mângâiere și pace, adăpostiți 

cuvântul meu în inimile voastre. 

17 Amintiți-vă că în timpul al doilea, când femeia adulterină a fost prigonită de mulțime, le-am spus 

persecutorilor ei: "Dacă este vreunul dintre voi fără de păcat, să arunce el prima piatră". De asemenea, în 

acest moment o mai iert o dată pe femeia adulterină. De aceea, vă spun să nu vă ocupați de treburile 

vecinilor voștri. Nu deveniți judecători pentru a-i condamna. Căci vă spun și vouă: "Care dintre voi este 

fără vină?" 

18 Eu sunt Lumina și Mila și știu ce vă lipsește. De aceea, umanitatea fără apărare vine la Mine și i-

am spus: "Fă-ți suportabilă suferința, căci Eu o cunosc. Eu sunt mângâierea, Eu sunt mila, Eu sunt 

iertarea." 

19 În această perioadă, omenirea este dezorientată și confuză din cauza ideilor pe care le-a cultivat și, 

din acest motiv, mulți dintre voi s-au îndoit de prezența Maestrului vostru în Era a Treia. Dar eu vă spun 

vouă, copiii mei: Pregătiți-vă și înțelegeți că acest cuvânt izvorăște din Spiritul meu divin. 

20 Vă dau lumina pentru ca voi să înțelegeți forma de manifestare a Divinității Mele prin intermediul 

facultății umane de înțelegere. Purtătorul de cuvânt este doar un instrument pregătit de Mine pentru a vă 

vorbi prin mijlocirea sa. Este scris că voi veni să mă fac cunoscut prin intermediul inimilor simple, al 

minților neîndemânatice și al buzelor neelucidate pentru a vă vorbi despre Lege, dreptate și iubire. 

21 În toate timpurile am trimis suflete de mare lumină să se întrupeze pe pământ pentru ca, prin 

exemplul și iubirea lor, omenirea să se salveze de haos, ură și confuzie. 

22 V-am spus, iubiți oameni, că, asemenea apostolilor din a doua eră, și voi veți fi transformați în 

pescari de oameni. Cu dragoste, cu compasiune pentru cel care suferă, veți porni la drum. Ce inimă te va 

întoarce apoi pe cale? Sufletul confuz va primi lumina și apele cristaline ale învățăturii mele pentru a-și 

potoli setea. 

23 Nu permiteți ca răul să continue să înflorească. Tinerețea piere, fecioarele sunt târâte în mocirlă în 

fragedă tinerețe. Aveți milă de semenii voștri. Priviți potirul suferinței pe care rasa umană îl golește în 

prezent. 

24 Profețiile mele se adeveresc acum. De aceea, vă cer să fiți pregătiți, astfel încât, atunci când va 

veni timpul să vă îndepliniți misiunea, să nu vă simțiți slabi. 

25 În prezent, îi aleg pe cei pe care trebuie să-i trimit la națiuni pentru a fi mesagerii instrucțiunilor pe 

care vi le-am încredințat. Această cruce pe care o pun pe umerii tăi să nu o iei ca pe o povară ─ este o 

cruce strălucitoare și ușor de purtat. 

Eu vă transform în lucrătorii Mei, de la primul până la ultimul. Oaspeții mei spirituali vor veghea 

asupra voastră, iar atunci când veți pleca în luptă și veți lăsa pe pământ ceea ce vă aparține, asemenea 

apostolilor celei de-a doua ere, vă voi da tot ceea ce este necesar pentru a converti omenirea. 

26 Eu v-am spus în mod simbolic că 144.000 de oameni însemnați vor forma poporul Meu ales, 

Israel. Tu vei arăta lumii barca de salvare și, prin mijlocirea ta, voi oferi pace și confort umanității. 

27 Nu eu sunt cel care vă chinuiește cu durere. Originea suferințelor voastre se află în imperfecțiunile 

și neascultările voastre. V-am spus: "Treziți-vă, popor iubit, căci încercările bat la ușile voastre". Dar dacă 

toți vegheați și vă rugați, încercările vor fi îndepărtate și, când ispita se va apropia de voi, nu veți cădea în 

mrejele ei. 

28 V-am marcat cu lumina mea, ca să puteți supraviețui încercărilor întregi. Acest dar are mai multă 

valoare decât toate bogățiile și comorile pământului. Este o sărutare divină pe care am apăsat-o pe sufletul 

vostru în această a treia eră, pentru ca și în cele mai mari nenorociri și în cele mai dificile momente ale 

vieții să puteți simți pacea mea. 

29 Acest cadou conține balsam de vindecare pentru a-i vindeca pe cei bolnavi la trup sau la suflet. Are 

puterea de a opri forțele naturii atunci când acestea sunt dezlănțuite, are arme pentru a transforma 

discordia și războiul în pace. Este o parte din moștenirea voastră spirituală pe care ar trebui să o folosiți și 

să o dezvoltați în acest moment. 

30 Inima ta dorea să aibă ceva măreț în viață, fără să știi că nu vei dobândi averi și bogății din lume, ci 

bunuri ale spiritului. 

31 Ce ambiție mai mare poate avea un om decât aceea de a deveni asemenea Tatălui său ceresc? 

Adevărat vă spun că aceasta este cea mai mare dorință pe care trebuie să o cultivați. 



U 350 

82 

32 Nu este imposibil să devii ca Domnul tău. De aceea am venit în lume ca om, pentru a vă învăța, 

prin viața și exemplul meu, să deveniți asemenea Spiritului divin în dragoste și dreptate. Vă spun cu 

adevărat că, odată ce vă veți dedica viața sarcinii de a deveni ca Mine, veți găsi fericirea și pacea pe care 

le-ați căutat în zadar pe alte căi, iar această pace nu va fi doar interioară, ci și exterioară. Pentru că acum 

conștiința ta nu va mai trebui să te ocărască la fiecare pas și în fiecare zi, așa cum o fac acum fărădelegile 

tale. 

33 Iubiți-Mă și luați-Mă în Isus ca exemplu. Amintiți-vă, Eu, care v-am dovedit prin acel umil 

Maestru din Galileea, că puterea, înțelepciunea și bogăția Mea erau mai mari decât cele ale lumii. Căci 

toate lucrările Mele au izvorât din iubire, care este sursa vieții, a puterii și a luminii care a creat toate 

lucrurile. 

34 De asemenea, vă spun că în această a treia eră, victoria va aparține celor care iau ca exemplu 

lucrările mele. Pentru că armele cu care veți lupta vor fi aceleași cu cele pe care le-am folosit în acea 

vreme. 

35 Dacă ți-am spus prin Isus: "Eu sunt lumina lumii", vreau ca și tu să fii ca un far în viața semenilor 

tăi, ca prezența ta să fie întotdeauna benefică și influența ta salutară ─ gândurile tale să fie pure și 

sentimentele tale sincere. Atunci veți experimenta cât de ușoară este viața, cât de ușoară este lupta pentru 

viață pe pământ și cât de frumos este să vă slujiți aproapele. Atunci veți fi devenit copii ai luminii prin 

merit. 

36 Ce aspirație se trezește în inima ta sub influența cuvântului meu? Aspirațiile mizerabile ale acestei 

lumi? Nu, oameni iubiți. Cuvântul meu trezește în tine dorința nobilă de a-ți ridica sufletul pe calea 

adevărului. 

37 Nici nu vreau să dați interpretări greșite învățăturii Mele, pentru că credeți că vreau să vă văd 

săraci, plângând, mizerabili și bolnavi, zdrențăroși sau flămânzi. Nu, vreau să învățați să armonizați lupta 

voastră materială cu misiunea voastră spirituală, astfel încât să puteți avea ceea ce este necesar în lume și 

să permiteți spiritului să aibă și el câteva momente pentru a-și exercita darurile și a-și îndeplini misiunea. 

38 Te pregătesc pe tine, o, popor, pentru a fi profetul acestui timp în rândul omenirii ─ profetul cel 

bun prin care anunț evenimentele viitoare și îți dau ordinele și instrucțiunile Mele. 

39 Eu vă spun: Dacă vei semăna vreodată înșelăciune și minciună, va trebui să-ți speli pata cu durere 

și lacrimi, și cu cât minciunile tale se vor răspândi mai mult și cu cât vor face mai mult rău, cu atât mai 

mare va fi purificarea ta. S-ar putea oare să se numească pe bună dreptate "copii ai luminii" cei care 

răspândesc răul printre oameni? Nu, iubiți ucenici! 

40 Câtă lumină v-am dat, voi, mulțimi de oameni care veniți zi de zi să primiți învățăturile mele. 

Gândește-te că nu ar fi corect ca tu să devii somnoros și să fii surprins într-o clipă de vreo încercare care 

te-ar face să te împiedici! 

41 Inima ta îmi spune, plină de durere: "Stăpâne, ne consideri capabili de infidelitate, trădare sau 

eșec?". Dar eu vă răspund: Da, oameni buni, cu siguranță vă consider capabili să vă încălcați promisiunile. 

Nu a fost oare unul dintre cei doisprezece ucenici ai celei de-a doua ere care M-a predat justiției lumii, 

după ce s-a convins că Împărăția pe care o ofeream nu era din această lume? Nu cumva Petru i-a dat o 

lovitură fatală centurionului în momentul în care M-a arestat, pentru că ucenicul a vrut să-l apere pe 

Învățătorul său în acest fel și să-L țină mai mult decât era scris? Nu a îndrăznit Toma să se îndoiască de 

prezența Mea spirituală, deși le promisesem de atâtea ori că voi fi mereu cu ei? De ce să nu mă îndoiesc de 

tine astăzi? 

Cu siguranță nu toți vor nesocoti cuvintele mele în momentele de încercare, căci astăzi, ca și în acele 

zile, va exista credincioșie, va exista supunere, va exista ascultare și putere. 

42 Ucenicilor, vă spun numai în acest ceas: "Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită". 

43 Israel: Când văd inimile voastre reci, Duhul meu se întristează, iar când văd hotărârea de a vă 

reînnoi și de a asculta, se umple de bucurie. 

Știu că după 1950 vă vor asalta furtuni violente. Dar voi sunteți poporul ales pe care l-am salvat de 

toate nenorocirile prin lumina Cuvântului meu. 

Chiar și între voi înșivă, multe cuvinte nesincere vor ajunge la urechile voastre, dar eu nu vreau să 

existe confuzie între aleșii mei. Dar în aceste evenimente, adevărul meu va elimina minciuna și, cu lumina 
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Duhului meu Sfânt, veți fi puternici, veți ști cum să apărați Lucrarea mea și veți putea ține confuzia 

departe de ceilalți, pentru că sunteți copiii luminii. 

44 Așa cum eu sunt lumina lumii, așa trebuie să fiți și voi printre oameni. Oamenii suferă și plâng 

pentru că au fost surzi la inspirația Mea. Dar voi sunteți cei care trebuie să-i îndrumați. Tu vei fi oaza 

călătorului și îi vei oferi cu blândețe pacea Mea. 

45 Dacă nu vă pregătiți, voi dovedi că cel din urmă va fi cel dintâi și voi scrie Legea Mea în inima lui, 

chiar dacă nu a auzit Cuvântul Meu. 

46 Adevărat îți spun ție, Israele, că tu vei fi sfetnicul care va da lumină și pace celorlalți. Veți apăra 

lucrarea Mea la momentul potrivit și veți vorbi cu blândețe inimii celor mai indisciplinați. Atunci îi veți 

vedea devenind mielușei blânzi. 

Nu cădeți din nou în erorile în care ați fost, pentru că acest lucru nu a făcut decât să lase regres în 

sufletul vostru. Uniți-vă pentru a aduce lumină și instruire. 

47 Asigurați-vă că copiii dumneavoastră recunosc consecințele binelui și ale răului. Învățați-i 

exemplele pe care vi le-am dat. Pregătiți-i, căci ei sunt printre cei care Îmi vor sluji mâine. Vreau să vă văd 

fericiți și liniștiți, gândindu-vă numai la bine, pentru ca voi să fiți călăuziți de lumina Duhului Meu Sfânt. 

48 În orice moment vă protejez de toate relele; de asemenea, ar trebui să vă rugați pentru ceilalți. 

Vedeți durerea pretutindeni: copiii abandonați, tinerii târâți în noroi, infidelitatea soțului/soției. Dar atunci 

când întâlnești o femeie păcătoasă, criticată de bărbați, învață-i adevărata cale și îndepărtează-o de 

amărăciunea și agitația care o înconjoară, pentru ca ea să înceapă să se reînnoiască. 

49 Ai milă de lume, Israel, și așa cum i-am vorbit în a doua eră, tot așa îi vei transmite și tu Cuvântul 

Meu. 

50 Voi lăsa umanității cel de-al treilea Testament, care conține o comoară de înțelepciune care va 

ajunge la voi, pentru că vă voi face demni de a o primi fără să mă uit la petele voastre, pentru că eu sunt 

Iubire și Perfecțiune. Dar Ilie vă va purifica sufletele din ce în ce mai mult. 

51 Voi v-ați îndepărtat de lume pentru a Mă asculta.Eu sunt cu cei umili pentru a construi un sanctuar 

în inimile lor. 

În cea de-a doua eră v-am vorbit pentru a vă da învățătura mea de iubire, milă și iertare. Dar lumea a 

creat alte crezuri în funcție de înțelegerea sa. Cu toate acestea, Eu, ca Tată, am continuat să îi luminez pe 

toți copiii Mei. 

Mulți dintre voi Îmi spun: "Tată, oare semenii mei sunt în eroare? Atunci de ce nu le arăți Tu calea?" 

Dar Eu vă spun vouă, oameni binecuvântați: lumina care v-a luminat ─ învățătura pe care v-am dat-o ─ am 

dat-o tuturor în mod egal. Cu toate acestea, oamenii și-au urmat propria voință și nu au vrut să Mă accepte. 

Eu nu-mi forțez copiii, fiecare trebuie să vină pe calea mea prin propria voință, prin propriul efort. 

Pentru că în acest moment eu luminez întreaga umanitate. Unii M-au auzit ─ adică voi, popor binecuvântat 

al lui Israel. Celorlalți le arăt calea prin intuiție și, de asemenea, prin revelații, primesc lumina celei de-a 

treia ere. 

52 În orice moment am predicat iubirea, pentru că iubirea este o apărare protectoare în care mi-am pus 

toată puterea. Binecuvântat este cel care trăiește cu iubire în inimă, pentru că va depăși treptat toate 

problemele vieții sale. Ferice de cel care poartă iubirea în viața sa și o manifestă în căile sale. Căci aceste 

lucrări vor fi o binecuvântare pentru el și pentru alții. 

53 Copiii mei, recunoașteți-mă ca Tată și ca Spirit, astfel încât să nu mă mai căutați în idolatrie. 

Întotdeauna Mă ai pe Mine ca lumină a Duhului Sfânt în sufletul tău. 

54 Dacă faceți milostenie, Eu sunt în această milă, și dacă vă propuneți să îndepliniți toate ordinele 

Mele, fiți fericiți, oameni binecuvântați, căci binecuvântările Mele vor rămâne în voi pentru totdeauna. 

55 Nu veți mai auzi cuvântul meu prin aceste instrumente. Dar acest timp a fost destinat pregătirii 

sufletului tău, iar după 1950 va începe bătălia. Nu mă voi despărți de voi, dar este necesar să vă 

spiritualizați. Căci prin cei care s-au pregătit, voi continua să Mă manifest din spirit în spirit. Clarvăzătorii 

vor continua să Mă vadă, iar celor care se spiritualizează le voi vorbi prin intuiție, iar în ei va fi intuiție. 

57 Binecuvântați oameni: În cea de-a doua eră le-am spus discipolilor mei: "Toată autoritatea în cer și 

pe pământ mi-a fost dată mie", și cu adevărat vă spun: mergeți pretutindeni și duceți Cuvântul meu, duceți 

iubirea mea și învățătura mea. 
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De asemenea, vă spun vouă acum, oameni binecuvântați: voi sunteți ucenicii pregătiți ─ voi sunteți cei 

care trebuie să mergeți pe toate drumurile pământului și să duceți Cuvântul Meu și iubirea Mea. 

Încă o dată, se va ridica cel care spune cu îndoială în inima sa că ceea ce ați primit a fost doar o 

minciună. Va fi necesar ca ei, la rândul lor, să atingă rana din coasta mea pentru a crede. 

58 Îl văd pe cel care, deși M-a ascultat de mult timp, Mă va respinge ca ucenicul meu Iuda 

Iscarioteanul și va vinde lucrarea Mea. Dar Mă voi apropia de acele inimi și voi îndepărta neadevărul din 

ele prin dreptatea Mea. Căci lucrarea Mea este pură și curată și fără cusur. Se va ridica cu toată puritatea sa 

în toate inimile și sufletele, căci aceasta este voința mea. 

59 Veniți la Tatăl, veniți la banchetul pregătit pentru voi. Pe această masă este pâinea vieții veșnice 

pentru sufletul tău. Îi pregătesc pe ucenicii mei, pentru ca mâine să puteți mărturisi că ați fost cu Tatăl și că 

El locuiește în inimile voastre, pentru că voi ați pregătit-o ca sanctuar al Lui. 

60 Voi sunteți cei care ați primit din vistieria mea puterea de a da viață celor "morți", pentru ca voi să 

fiți asemenea Maestrului vostru. 

61 Dacă veți ști să vă pregătiți așa cum v-am învățat, beneficiile mele spirituale vor fi cu voi, iar prin 

spiritualizarea pe care o veți obține, semenii voștri vor recunoaște că sunteți copiii luminii, că deși purtați 

în voi însușirile mele înalte, vă arătați ca fiind cei mai umili. 

62 Ridicați-vă, oameni iubiți, nu opriți progresul sufletului vostru. Folosiți instrucțiunile pe care vi le-

a dat Maestrul vostru, imprimați-le în inima voastră. Căci scurte sunt momentele în care Mă veți auzi prin 

intermediul facultății umane de înțelegere. 

63 Pregătiți cel de-al treilea Testament pentru generațiile viitoare. Vor veni mari mulțimi și, când veți 

fi pregătiți, le veți vorbi sub inspirația Duhului meu Sfânt. 

Parabola 

64 Un domn, proprietar de mari proprietăți, a ajuns la un copac măreț. Lângă el se afla un izvor cu apă 

cristalină. În acest loc, el îi chema pe rătăcitorii care treceau pe acolo și îi invita să se odihnească la umbra 

acelui copac și să-și potolească setea la apa acelui izvor. 

65 Dintre acei rătăcitori, Domnul a ales șapte oameni și le-a spus: "Mi-ați cerut binefacerea și acum 

voi încredința fiecăruia dintre voi o mare parte din aceste pământuri, ca să munciți și să lucrați ca niște 

buni lucrători pe ele, semănând această sămânță și îngrijind-o, ca să puteți culege o recoltă bogată. Căci 

mare este mulțimea, flămândă și însetată." Apoi, acel Domn le-a încredințat sămânța și uneltele de muncă 

și le-a spus să lucreze cu toții la 

copac și să vegheze asupra izvorului, pentru ca și ei să primească mulțimile după plecarea acelui Domn, și 

a adăugat: "Să pregătești câmpurile și să pui în ele această sămânță de aur. Cu apa acestui izvor să irigi 

câmpurile, ca să culegi o recoltă bogată, și să îngrijești copacul puternic, ca să aibă mereu fructe de bun 

gust. Veți munci împreună, iar apoi, când vor sosi mulțimile flămânde, însetate și obosite, le veți oferi 

umbra pomului și dulceața fructelor sale. Să le dai pâine și apă, ca să se simtă puternici și să poarte în ei 

pacea mea". 

Bărbaților acelui Domn le-a spus: "Eu plec acum, dar voi veți simți prezența mea foarte aproape de 

inimile voastre, privirea mea vă va privi și auzul meu vă va auzi".  

Sfârșitul parabolei 

66 Adevărat vă spun: În această a treia eră, i-am chemat pe lucrătorii mei pentru a le da moștenirea 

lor, astfel încât, asemenea Tatălui vostru, să pregătiți banchetul și să-i primiți pe cei care sunt flămânzi și 

însetați de Cuvântul meu. Ei vor primi prin mijlocirea ta comorile spirituale pe care ți le-am încredințat. 

67 Voi sunteți oile mele care au fost conduse la obstacolul spiritual. Păstorul care vă călăuzește în 

acest moment este spiritul lui Ilie. Nimeni nu-l vede pe acest păstor, dar toți îl simt. Unii sunt conștienți de 

acest lucru, alții nu știu. 

68 Ilie a deschis Cartea Vieții în capitolul al șaselea, imediat ce Eu, care am autoritatea de a face acest 

lucru, am dezlegat Pecetea a șasea. 
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69 Ce ți-a dezvăluit cea de-a șasea pecete? Ce mesaj a păstrat în sânul său pentru a arăta lumii în acest 

moment? Viața spirituală, cunoașterea de sine, dezvăluirea tuturor calităților tale, modul de desfășurare a 

darurilor spirituale, manifestarea spirituală prin intermediul minții și manifestarea de la spirit la spirit. 

70 Sufletul tău este plin de bucurie pentru că se simte luminat și se vede adăpostit de mesageri și 

îngeri. Fiți credincioși Păstorului vostru și veți simți pe tot parcursul călătoriei voastre pământești această 

pace binecuvântată care vă inundă acum, și nu va trebui să fugiți să vă ascundeți atunci când el va declara 

dreptatea mea în fața acestei lumi păgâne, idolatre și materialiste. 

Da, oameni buni, Ilie este printre voi și îi va pune din nou la încercare pe preoții falsului dumnezeu și 

le va arăta încă o dată care este cel adevărat și cum trebuie să i se închine. Dar Ilie nu va veni să devină 

om. Corpul uman nu este absolut necesar pentru ca o ființă spirituală să se manifeste pe pământ, și cu 

siguranță nu cel al lui Ilie, care posedă cheia care deschide ușile de comunicare între o lume și alta. 

71 Lumea spiritelor se va apropia și mai mult de oameni pentru a le mărturisi existența și prezența. 

Peste tot vor apărea semne, dovezi, revelații și mesaje care vor vorbi în mod constant despre faptul că a 

început o nouă eră. 

72 Vor fi conflicte, va fi agitație în rândul popoarelor, pentru că reprezentanții religioși vor răspândi 

frica printre cei care cred în acele mesaje, iar știința va declara că acele fapte sunt false. 

Atunci, oamenii de rând vor prinde curaj și se vor ridica pentru a mărturisi adevărul dovezilor pe care 

le-au primit. Se vor ridica cei care ─ abandonați de știință ─ și-au recăpătat sănătatea pe cale spirituală și 

vor da mărturie despre vindecări miraculoase, despre revelații ale unei puteri infinite și ale unei 

înțelepciuni absolute. 

Dintre oamenii obișnuiți și necunoscuți, vor ieși la iveală bărbați și femei al căror cuvânt, plin de 

lumină, îi va surprinde pe teologi, filosofi și savanți. Dar atunci când controversa va fi la apogeu, când cei 

săraci vor fi umiliți și când mărturiile lor vor fi negate de cei mândri, atunci va veni momentul în care Ilie 

va cere socoteală cărturarilor, stăpânilor și conducătorilor și îi va supune unui examen amănunțit. 

Vai de cei falși și ipocriți în acel ceas, pentru că atunci se va coborî asupra lor dreptatea desăvârșită! 

Va fi ora judecății. Dar multe suflete se vor ridica din ea la viața adevărată, multe inimi vor fi înviate la 

credință și mulți ochi se vor deschide la lumină. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 351  
1 Eu sunt Lumina, Iubirea, Mila și Iertarea. Veniți să primiți de la Mine ceea ce aveți nevoie pentru 

binele vostru și al umanității. 

2 Iubiți ucenici, voi, care v-ați adunat în jurul Maestrului: Voi veniți să primiți înțelepciunea mea, să 

vă direcționez viața și să vă îndepliniți misiunea pe care v-am încredințat-o. 

3 Dacă Maestrul vostru ar trebui să vă spună tot ce există în înțelepciunea Mea, nu ați înțelege 

niciodată. Și în afară de asta, ce merit ai avea să descoperi ceea ce am păstrat pentru tine în vistieria Mea? 

Înălțarea sufletului este cea care vă face demni de a primi inspirația mea divină. 

4 Ați evoluat și, în acest timp, v-am dezvăluit ceea ce puteți înțelege deja. Totuși, nu Eu sunt cel care 

a pus o limită înțelegerii voastre ─ voi înșivă sunteți cei care trebuie să vă ridicați mai mult pentru a putea 

primi mai mult de la Mine. 

5 Ceea ce v-am învățat este suficient pentru ca voi să înțelegeți care este misiunea voastră și cum ar 

trebui să înființați în voi înșivă Biserica Celui care v-a vorbit, astfel încât să unificați viziunile asupra lumii 

ale umanității și să știți cum să uniți această învățătură cu învățătura lui Iisus din Era a  Doua și cu ceea ce 

au spus profeții și iluminații din Era Întâi. 

6 Venirea Mea în acest timp prezent nu a fost în formă fizică, așa cum mulți s-au așteptat să fiu, dar 

voi veți fi cei care vor aduce omenirea la înțelegerea învățăturilor Mele din a doua și a treia oară. 

7 Poporul meu: Timpul de a încheia proclamarea mea sub această formă este aproape, dar voi trebuie 

să vă echipați și mai mult. 

8 Există multe tentații în lume. Dar în măsura în care înțelegeți mai bine Lucrarea mea, în măsura în 

care vă exercitați stăpânirea asupra corpului, vă veți apropia din ce în ce mai mult de perfecțiune. 

9 Spiritualizați-vă pentru ca sufletul vostru să atingă gradul de înălțare necesar pentru a-și continua 

drumul de ascensiune spre perfecțiunea eternă, care este scopul la care trebuie să ajungă. 

10 Amintiți-vă cuvintele mele din a doua eră: "Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce 

este al lui Dumnezeu". Dar acum îți spun: "Dă-i trupului tău ceea ce i se cuvine, iar sufletului tău înălțarea 

și progresul care i se cuvin. 

11 Acum, "Cuvântul" meu nu a devenit o ființă umană. Ea vine la tine "spiritual" pe nor pentru a-ți 

dezvălui ceea ce nu ai putut înțelege. 

12 De-a lungul anilor, tentația și-a făcut simțită prezența pe calea ta. A fost nerăbdător să vă abată de 

la adevărata cale, să vă deruteze și să vă dezorienteze, lăsând nesiguranță în inima voastră. 

13 Prin revelație și intuiție, am transmis mesaje acestei lumi și am trimis oameni pregătiți, suflete 

alese, pentru a vorbi omenirii prin medierea lor. Și ori de câte ori inima ta s-a pregătit, ai dat adăpost 

Spiritului Meu. M-am revelat în viețile voastre ca învățătură, ca milă și pace. Dar nu am ținut cont dacă ați 

crezut sau nu în manifestarea Mea. Pentru că dorința mea, ca Stăpân și ca Tată, este ca voi să recunoașteți 

vocea Celui care vă vorbește prin conștiință, prin pacea și înălțarea voastră. 

14 Nu am venit să vă salvez trupul, ci sufletul. De aceea, v-am vorbit cu iubire, pentru ca voi să vă 

ridicați și să fiți ca patriarhii primei ere, ca apostolii celei de-a doua ere și pentru ca voi să fiți discipolii 

mei din cea de-a treia eră. 

15 În fiecare etapă de dezvoltare, sufletul vostru a rămas materializat și, din acest motiv, v-ați 

îndepărtat de iubirea mea, ați căzut pradă erorilor și ați dat o altă interpretare cuvântului meu. 

16 Vă apropiați acum de sfârșitul timpului în care veți auzi Cuvântul Meu transmis prin intermediul 

intelectului uman, deci pentru ultima dată. Dar simt durere în inima Tatălui Meu, pentru că voi arătați o 

lipsă de înțelegere și de obișnuință față de Cuvântul Meu, doar puțină înălțare sufletească. Dar voi 

continua să Mă manifest prin intermediul creierului uman din cauza lipsei voastre de pregătire? Nu, 

oameni iubiți. Căci ați auzit că Eu sunt desăvârșirea și voia Mea este una. 

Ar putea Tatăl să fie ca ființa umană în voința Sa? Atunci nu aș fi fost perfect, nu aș fi putut fi 

Creatorul vostru și nici Dumnezeul vostru. Ar fi mai curând ca Steaua Regelui să înceteze să mai 

strălucească decât ca Cuvântul Meu și Voința Mea să nu fie împlinite. 

17 Încă din Prima Eră, profeții au anunțat această perioadă de grație, iar în acest timp vă pregătesc 

sufletul prin lumina Duhului meu Sfânt, pentru ca voi să vă ridicați din ce în ce mai mult în fiecare zi. 
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18 Veți vedea că aceia care nu au auzit niciodată Cuvântul Meu prin intermediul unui purtător de voce 

și nici nu au fost prezenți la manifestarea Razei Mele Universale, se vor ridica pentru ca Eu să le pregătesc 

inima și vor primi Mesajul Meu Divin și directivele Mele prin intuiție. Ei Mă vor iubi ca apostolii celei de-

a doua ere. Cu ei, cuvântul Meu: "Cei din urmă vor fi cei dintâi", se va adeveri. 

19 Îndepliniți-vă misiunea, triburi ale lui Israel, realizați-vă responsabilitatea față de umanitate, 

realizați că sunteți purtătorii Legii Mele, că sunteți mesagerul învățăturii spiritiste pe care v-am 

încredințat-o. 

20 Israel, porniți uniți și luptați ca o singură inimă, o singură voință, și ascultați de Legea Mea și de 

voința Mea divină. Știți că Eu sunt salvarea voastră. 

21 Eu am imprimat învățătura mea în inima voastră, iar strălucirea mea divină a fost ca o picătură de 

viață în sufletul vostru, întărindu-vă și însuflețindu-vă pentru ca voi să vă puteți îndeplini misiunea, pentru 

ca voi să fiți ca niște frați și surori mai mari față de umanitate, pentru ca voi să știți cum să îi conduceți pe 

calea mea cu ascultare și blândețe. Voi veți fi profesorii de mâine. 

22 Voi, "cei din urmă": Nu considerați poporul Meu ca fiind unul necunoscut, căci în acest timp am 

trimis aceste suflete să se reîncarneze pentru ca omenirea să obțină mila Mea prin ele. 

23 Câtă confuzie există în lume, câtă înșelăciune, deoarece creierul uman, în loc să fie ghidat de 

Legea Mea, a căzut în materialism, păgânism și idolatrie, iar oameni inadecvați au îndrăznit să se 

numească "reprezentanți ai Divinității Mele", purtători ai Vocii Mele Divine, ai Iubirii Mele și ai Luminii 

Mele. Cu toate acestea, îi văd hrănind egoismul, întunericul, fanatismul, minciuna și discordia. Dar eu sunt 

Perfecțiunea care vă arată calea spiritualizării și a iubirii, astfel încât să puteți obține iertarea. 

24 Materialismul și idolatria predomină în lume; de aceea, omenirea a căzut în ispită. 

25 Pe cine va folosi Maestrul pentru a vorbi omenirii despre adevărul meu? Poporul meu ales, Israel. 

26 Adunați-vă spiritual în jurul Maestrului. Voi sunteți ucenicii mei, cărora le-am dat învățătura mea 

ca pe o carte deschisă și, odată cu ea, lumina clară a Duhului Sfânt, pentru ca voi să înțelegeți cuvântul 

meu, să-l ascultați și să-l imprimați cu litere de neșters în inima voastră. Voi sunteți copiii luminii care 

trebuie să dați un bun exemplu umanității, arătându-i spiritualitate, iubire și credință prin faptele voastre. 

27 Maestrul a venit la voi în mod spiritual în această A Treia Eră pentru a vă da Cuvântul Său prin 

intermediul minții umane, iar această instrucțiune este ca o rază de lumină care a venit să vă trezească 

sufletul și să-l facă să înțeleagă că aceasta este vocea Dumnezeului și Domnului său, vocea Tatălui care își 

cheamă copilul ─ vocea Maestrului care se emană pe Sine însuși ca Cuvânt în învățături, în exemple, în 

principii sublime, pentru ca sufletul vostru să se vadă pe sine însuși îmbrăcat cu atributele Spiritului Meu 

Divin. 

28 Iubiți oameni: vreau să Mă luați ca exemplu ─ vreau să fiți "după chipul și asemănarea Mea". De 

aceea am venit la voi, pentru a Mă face cunoscut prin intermediul intelectului purtătorilor Mei de cuvânt. 

Aceștia sunt cei pe care i-am ales, pregătit și purificat pentru ca voi să primiți Cuvântul Meu prin darurile 

lor spirituale. Erau roci dure din care am făcut să izvorască apă limpede și pură pentru sufletele voastre. 

29 Am venit în acest timp pentru a-i face pe cei "orbi" să vadă lumina mea și pentru a le arăta lumina 

unei noi zile. Am venit la voi pentru a vă da mărturia prezenței mele, pentru a vă aduce iubirea mea și 

adevărul meu, astfel încât să nu mai existe nicio îndoială între voi. Vreau ca, atunci când auziți cuvântul 

meu, să-i recunoașteți sensul și să vă ridicați la Tatăl vostru plini de credință și de iubire. 

30 Vreau să manifestați cea mai profundă pocăință pentru că v-ați pângărit și v-ați îndepărtat de Tatăl 

vostru ─ să fiți sensibili la spiritualitate și inima voastră să fie sanctuarul pe care îl pregătiți pentru Tatăl 

vostru, astfel încât să purtați în voi iubirea Lui, pacea Lui, lumina Lui, viața veșnică. 

31 Pregătiți-vă, copiii mei, pentru ca sufletul vostru să se elibereze de orice materializare ─ pentru ca 

voi să puteți îndepărta bandajul întunecat din fața ochilor voștri și să Mă vedeți în toată gloria Mea. 

Senzualitatea lumii v-a împiedicat să simțiți pe deplin Prezența Mea și să apreciați înțelepciunea Mea 

revărsată în inima voastră. 

32 Cât de desăvârșită și de pură este instrucția pe care am dat-o sufletului tău pentru ca tu să devii 

vrednic de beneficiile mele spirituale și să fii moștenitorul acestei comori cu care vei pleca mâine, inspirat 

de Spiritul meu divin, pentru a arăta milă omenirii suferinde și nevoiașe. În acest fel, profețiile se vor 

adeveri pentru voi. 



U 351 

88 

Voi arăta omenirii, prin mijlocirea ta, portul de salvare, barca de salvare. Căci vă spun cu adevărat că 

popoarele și națiunile, marile mase de oameni care trăiesc pe pământ, s-au rătăcit, au ucis viața harului. 

33 Realizează că nu mai faci parte dintre "morți", pentru că Eu ți-am dat viață ─ pentru că oricine 

vine la Mine va fi înviat. Permiteți ca această viață și putere să vă permită să fiți în comuniune cu Mine. 

Nu vă închideți ochii la această lumină, la această glorie. Realizați, copiii mei, cât de mare este mila 

Tatălui vostru. 

34 Voi sunteți oamenii în care Mi-am pus încrederea, pentru că voi veți da speranță și mângâiere 

umanității și veți fi torța strălucitoare care îi va risipi întunericul. 

Oamenii Mă caută în disperarea lor ─ unii prin știință, iar alții în idolatria lor. Odată ce vedeți femei, 

copii, tineri și adulți care se plâng și Mă cheamă pentru că nu simt prezența Tatălui ─ acel Tărâm Sfânt 

care a promis să se întoarcă pentru a le aduce pace, mângâiere și îndurare ─ când vedeți această umanitate 

purificându-se și purificându-se în propria durere, trebuie să fiți echipați, în ton cu Mine, veghind și 

rugându-vă pentru această umanitate, pentru ca ea să Mă audă prin mijlocirea voastră și să fie luminată de 

lumina Duhului Meu Sfânt. 

35 Voi face chiar și cele mai împietrite inimi să simtă impulsul iubirii mele, astfel încât să nu mai fie 

pietre care să provoace durere umanității. 

36 Acesta este momentul, popor binecuvântat al lui Israel, în care veți fi echipați și veți păși cu pas 

sigur în îndeplinirea misiunii voastre dificile. 

37 Am venit cu Cuvântul Meu pentru a vă elibera spiritual, pentru a vă ridica povara pe care ați 

purtat-o, pentru a vă elibera de lanțurile care v-au legat de această lume și care nu au permis sufletului 

vostru să se ridice spre Mine. 

38 Voi sunteți oamenii în care vreau să văd spiritualizarea celor drepți. 

39 Poartă-ți crucea cu iubire, cu umilință și cu blândețe, căci eu voi fi Cirenaicul tău*. Dați un bun 

exemplu umanității și fiți oglinda clară în care aceasta își vede fața. Fiți caritabili și împărțiți puterea 

voastră cu semenii voștri. Vreau să arăți lumii, prin zâmbetul tău, dragostea pe care ți-a dat-o Tatăl. Pentru 

că nu vă voi lăsa singuri în fața nemiloasei forțe a naturii. 

În acest timp de mare pericol, în care ispitele și marile încercări vă vor intersecta calea, Mă veți simți 

foarte aproape, pentru că voi fi în voi, Eu însumi, astfel încât să nu aveți în voi frica pe care o simte lumea 

în fața manifestării Justiției Mele Divine. 
* În textul original în limba spaniolă, Cyrenaeus este "Cirineo". Este numele bărbatului care l-a ajutat pe Iisus să 

își ducă crucea atunci când s-a prăbușit sub greutatea ei. În Biblie, el mai este numit și Simon din Cirene. 

40 Nu încălcați legea și nu vă îndepărtați de iubirea mea, nu vă infectați cu răutatea lumii. Să ai doar 

teama de a te îndepărta de Tatăl tău, căci această teamă este începutul înțelepciunii, prin care vei atinge 

cea mai înaltă beatitudine. 

41 Cel care rămâne pregătit și știe să vegheze asupra lucrării pe care i-am încredințat-o va primi 

neîncetat din vistieria mea mila Împărăției Cerurilor, binecuvântarea mea, și el va fi cel care va da mărturie 

fidelă și adevărată în fața umanității. 

42 V-am încredințat arme de lumină, arme puternice, pentru ca voi să vă puteți apăra de tentațiile pe 

care le veți întâlni pe calea voastră. Ispita este gata în fiecare clipă, ca o pasăre de pradă, să-ți răpească 

sufletul de harul și de darurile pe care ți le-am încredințat ─ să-ți ia sămânța bună și să-ți lase neghina. 

Este ca un lup flămând care vrea să te devoreze. Voi, însă, să trăiți în adevărul pe care vi l-am dat, ca să fiți 

discipoli buni, care, prin exemplul lor, să arate oamenilor această cale. 

43 Când nu ai vegheat și nu te-ai rugat, ispita a venit la tine ca un vârtej, dărâmându-ți sanctuarul și 

stingând lumina torței tale, răpindu-ți învățătura. Atunci te-ai simțit lipsit de mila mea, nevoiaș și în 

prezența mea ca un acuzat. Ai plâns și ai simțit remușcări. Imploră din nou mila Tatălui tău și atunci îți 

pun din nou în mâini cartea de lumină, îți limpezesc mintea, îți pregătesc inima, îți dau o haină nouă și îți 

spun: Scoală-te, veghează și roagă-te ca să nu cazi în ispită. 

44 Uniți-vă, popor iubit, pentru ca Tatăl să se bucure de ascultarea și supunerea copiilor săi. 

45 Vreau ca voi să fiți ca un singur ucenic, să aduceți o singură învățătură în lume. 

46 Luptați, poporul meu, cu sabia de lumină pe care v-am încredințat-o în Cuvântul meu ─ cu 

rugăciune, ca să puteți învinge ispita. Luptați cu focul iubirii Mele, ca să distrugeți buruienile, și cu lumina 
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Duhului Sfânt, ca să risipiți întunericul de la cei confuzi, de la cei ignoranți, de la cei idolatri, de la cei 

corupți, și ca să-i călăuziți pe cei nevinovați care M-au căutat în sanctuarele materiale. 

47 Tu, care prezidezi aceste locuri de adunare umile, trebuie să primești aceste mulțimi și să le 

vorbești despre dragostea mea cu simplitatea Cuvântului meu. Să le spui că am venit în dorința păcătoșilor 

─ nu pentru a-i condamna, ci pentru ca ei să Mă cunoască, pentru a le usca lacrimile, pentru a risipi 

întunericul din sufletele lor, pentru a le vindeca orbirea ochilor și pentru a-i face să simtă și să privească 

Prezența Mea. În acest fel, veți da viață celor "morți" în numele meu. Voi, poporul ales, veți fi ca o stea 

strălucitoare pentru omenire. 

48 Ați imprimat Cuvântul meu în inima voastră și, când veți fi pregătiți, Spiritul meu divin va fi 

transmis semenilor voștri din această Carte binecuvântată. Voi înmulți această pâine pentru ca sufletele să 

fie hrănite și întărite. 

49 Îndeplinirea misiunii voastre va fi aproape de inimile voastre nu numai în timpul cât veți trăi pe 

pământ, pentru că pe el veți începe doar să faceți primii pași. Vei face ca marile mulțimi să abandoneze 

idolatria și să renunțe la armele lor de război, pentru ca ele să primească în inimile lor mesajul păcii mele. 

Sufletul tău, însă, va continua să lupte și să muncească neobosit, chiar și după ce și-a lăsat în urmă 

învelișul fizic, până când vei vedea că oamenii au pace și bunăvoință, că au lumina Duhului Sfânt în ei, că 

ei caută înălțarea și sunt spiritualizați. 

Vă veți lupta din generație în generație și astfel veți urca pe munte până când veți ajunge în vârful lui, 

unde vă veți răcori cu roadele faptelor voastre. 

50 După 1950, când nu Mă veți mai auzi sub această formă, nu veți mai fi tulburați și nu veți mai 

spune: "Unde să mă duc? Ce misiune trebuie să duc la îndeplinire în acest fel? Care este voia Ta, 

Doamne?" 

Vă spun cu adevărat, veți primi inspirația mea, sufletul vostru mă va auzi și veți simți că vă iau de 

mână și vă arăt calea pe care trebuie să o urmați pentru a vă întoarce spre semenii voștri. Voi face ca ochii 

voștri să vadă pe cei care Mă caută ─ cei care Mă cheamă ─ și urechile voastre să audă pe cei care Mă 

caută ─ și veți ști că cei care Mă caută pe Mine vă vor căuta și pe voi. Atunci te voi umple de inspirație și, 

prin mijlocirea ta, voi da lumină acelor mulțimi. 

51 Omenirea s-a purificat în durerea ei și se va purifica și mai mult, astfel încât sufletele se vor trezi și 

vor realiza că fructele lor poartă amărăciune și moarte. Îl vor căuta pe Mântuitorul lor și vor găsi calea de 

pe care s-au abătut. Dar acest mesaj de lumină, pace și iubire îl voi transmite lumii prin cei aleși de mine. 

52 Trăiți într-un timp de har, într-o zi nouă, în care lumina divină luminează calea tuturor oamenilor. 

Eu, Stăpânul, vă primesc, vă las să vă odihniți pe pieptul Meu și vă binecuvântez și, în timp ce mângâi 

acest popor de aici, revărsăm binecuvântări și beneficii în întreaga lume. 

53 Voi, discipolii mei, v-ați pregătit pentru a asculta lecția mea din acest moment. Ați venit cu 

credință și speranță, așa cum ați venit și în trecut, când v-am abordat. 

54 Calea pe care ți-o arăt este cea a Legii ─ o cale largă, precis definită, astfel încât să te simți în 

siguranță când mergi pe ea. Împlinirea acestei legi este prețul mântuirii voastre. Vreți să vă salvați și să 

ajungeți la scopul acestei căi pentru a poseda darurile și puterea celor drepți? Aveți în voi tot ceea ce este 

necesar pentru a atinge acest obiectiv. Te-am înzestrat cu virtuți pentru ca tu să-ți desăvârșești idealul. 

55 Dacă simți că lupta pentru a obține victoria spiritului tău este dificilă, folosește-te de puterea pe 

care o ai. Dacă nenorocirile acestei lumi vă asupresc, înarmați-vă cu răbdare. Dacă neînțelegerea 

omenească te face să suferi, ridică-ți sufletul și aici, în comuniune cu Mine, taci din plângeri și readuce 

pacea în lumea ta, fără griji și fără răzbunare, ci iubind și iertând ca niște buni ucenici. 

56 Răspândiți pe calea voastră această învățătură pe care v-am adus-o, pentru ca lumea să se 

hrănească din ea. Căci foamea și setea pe care le suferă oamenii sunt copleșitoare. 

57 Nu irosiți momentul în care semenii voștri vă prezintă suferința lor. Aduceți mângâiere sufletului 

pentru a-i ușura chinul. Căci sărăcia și boala lor spirituală este mai dureroasă și mai apăsătoare decât cea 

pe care o trăiește trupul lor. 

58 Cuvântul tău ca discipol va avea puterea de a risipi ceața, tristețea care învăluie inima semenilor 

tăi. 
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59 V-am chemat pentru a satisface acea dorință binecuvântată pe care Mi-o arătați de a vă desăvârși 

sufletul, de a merge dincolo de cunoașterea umană pentru a intra în Trezoreria Divină. Iar eu, care ascult 

cererile voastre și doresc progresul vostru, v-am dat Cuvântul meu din belșug, ca să vă simțiți fericiți. 

60 Când timpul de astăzi se va sfârși și va rămâne în voi doar amintirea acestei manifestări, vă veți 

considera norocoși și, când veți citi Cuvântul Meu în cărți, veți uda cu lacrimile voastre aceste pagini 

scrise cu dragostea și tandrețea pe care Mi le arătați ca și copii ai Mei. 

61 Timpul este deja aproape când veți sta în fața acestei umanități ca martori ai adevărului meu. Dar 

ar trebui să vă luați deja rezoluții și să vă înarmați cu curaj. Căci testul care vă așteaptă este mare. Nimic 

nu vă va face lași, iubiți discipoli! Și așa cum Cuvântul meu v-a arătat o singură direcție: Iubire și Adevăr, 

și voi veți fi semănătorii neobosiți ai acestei semințe în rândul umanității. 

62 Toiagul tău va fi rugăciunea, îți va pregăti și îți va pregăti ceea ce este bun. În această rugăciune 

veți simți cum sufletul vostru se va deplasa spre alte niveluri, spre niveluri mai înalte, mai înalte, cu cât 

pregătirea voastră este mai mare. Și pe acestea veți respira pace, vă veți simți inspirați de entitățile care le 

locuiesc ─ cele drepte și virtuoase ─ și vă vor aduce în Prezența mea. În această comuniune, vă voi da 

noile mele revelații și ordine. 

63 Vreau ca acum să vă odihniți din lunga voastră rătăcire, să nu mai vărsați lacrimi în această vale a 

pământului și să vă ridicați moralul. 

64 Vă anunț că veți trăi pentru a vedea cele mai mari catastrofe care vor avea loc în lume, care vor fi 

consecințele egoismului uman și ale dorinței de putere, ale lipsei de iubire și de milă. Ce vei face în acest 

moment, Israel, când vei vedea toate forțele naturii dezlănțuite și pe semenii tăi care se dezlănțuie? 

În această lume vor avea loc cutremure puternice, apele vor ieși din matcă și părți ale mării vor deveni 

uscat, iar alte țări vor fi inundate de ape. Oamenii se vor muta de pe pământurile lor și chiar de pe 

pământurile natale în căutarea salvării. Inundațiile de apă vor devasta multe orașe, la fel ca în potopul din 

prima eră, și doar unii vor scăpa de această judecată aspră. 

65 Cum îi veți primi pe acești oameni care fug de atâta mizerie și durere și caută arca salvatoare în 

această națiune? Veți asculta de voința mea și veți împărți cu ei pâinea și casa voastră? 

66 În curând va începe o perioadă de mari evenimente pentru lume. Pământul se va cutremura, iar 

soarele va trimite raze fierbinți peste această lume, pârjolindu-i suprafața. Continentele vor fi chinuite de 

durere de la un pol la altul, întregul glob va fi purificat și nu va exista creatură care să nu simtă suferința și 

ispășirea. 

67 Dar după acest mare haos, națiunile își vor recăpăta liniștea și forțele naturii se vor calma. După 

acea "noapte furtunoasă" în care trăiește această lume, va apărea curcubeul păcii și totul va reveni la legile 

sale, la ordine și armonie. 

68 Veți vedea din nou cerul senin și câmpurile fertile. Apele vor fi din nou limpezi și marea calmă. 

Vor fi fructe în copaci și flori pe pajiști, iar recoltele vor fi abundente. Omul, purificat și sănătos, se va 

simți din nou vrednic și va vedea calea deschisă pentru ascensiunea sa și întoarcerea la Mine. 

69 Toată lumea va fi pură și purificată de jos în sus, pentru a fi demnă de a experimenta Noua Eră 

care va veni. Pentru că trebuie să așez noua umanitate pe baze solide. 

70 Există multe spirite care așteaptă doar renașterea virtuții pe această lume pentru a coborî și a 

îndeplini misiunea pe care le-am încredințat-o. Pregătiți-vă și pregătiți-vă să le primiți când va veni acel 

moment și scurtați zilele de purificare prin faptele voastre de milostenie. 

71 Voi intra în toate casele pentru a vorbi prin conștiința lor sufletului celor care guvernează ─ 

părinților de familie, judecătorilor și învățătorilor ─ și voi lăsa legea imprimată în ei. 

72 Stăpânirea răului, care a domnit atât de mult timp în această lume, va dispărea în curând pentru a 

face loc stăpânirii spiritului, eliberării darurilor și facultăților spirituale care există în om și prin care acesta 

are un destin foarte înalt. 

73 Mulți dintre voi vor fi martori la aceste evenimente pe care vi le anunț astăzi. Unii crezând și alții 

necrezând, veți vedea aceste cuvinte împlinindu-se. 

74 Așteptați cu vigilență împlinirea acestor profeții, vegheați mereu ca nici o încercare să nu vă 

slăbească și purtați cuvintele mele imprimate în voi. Pentru că fiecare dintre ele conține înțelepciune și 

putere care vă va salva dacă știți cum să le aplicați în viața voastră. 
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75 Dacă știți cum să vă păstrați rugându-vă și urmând instrucțiunile Mele, veți realiza progresul 

vostru spiritual și veți fi capabili să treceți în mod conștient prin noua perioadă pe care o veți trăi. Veți 

simți prezența mea în acțiunile voastre, în adunările voastre și, inspirați de mine, veți realiza lucrări demne 

de demnitatea voastră de discipoli ai mei. 

76 Trăiți în armonie cu dorințele și idealurile fraților și surorilor voastre spirituale, chiar dacă sunteți 

departe unii de alții. Sufletele voastre vor fi unite cu ale lor și veți trăi cu toții în comuniune cu Mine. 

Aceasta este voința Mea. 

77 Simțiți încurajarea mea când ascultați cuvântul meu, căci el este viață pentru oricine este în stare 

să-l înțeleagă, pentru ca mâine să fiți discipolii mei care împlinesc Legea mea ─ ca să nu dați hrană 

Sodomei și Gomorei. Vă dau cuvântul meu pentru ca voi să înțelegeți care sunt adevăratele bogății ale 

sufletului, pentru ca voi să vă spiritualizați și să fiți vrednici să moșteniți Împărăția mea. 

78 Vă dau lumina Duhului Meu Sfânt, ca să nu vă scufundați în întuneric. Ți-am vorbit pentru ca tu 

să-mi dai locuință în inima ta și să o transformi într-un sanctuar al Divinității mele. 

79 Ce hrănește lumea în acest moment?: Mândria, deșertăciunea, dușmănia și plăcerile vicioase care 

îmbolnăvesc sufletul și trupul. Dar eu vreau să te văd liber de această poftă senzuală și de aceea am lăsat 

sufletului tău doar haina albă. La sfârșitul călătoriei vieții, vreau să vă primesc în brațele mele părintești și 

să vă spun: Bine ați venit, voi care ați știut să trăiți în legea mea și v-ați separat de lume pentru a deveni 

lucrătorii mei. 

80 Oricine ascultă cuvântul meu și îl aplică va fi vrednic să primească mila mea din vistieria mea. El 

va fi cel care se va arăta ca o oglindă clară pentru ceilalți. În el va fi darul vindecării, cuvântul profetic. El 

va fi ca un izvor de apă limpede ca cristalul pentru cei care însetează după Cuvântul meu. Voi pune în el 

Cuvântul meu divin și îi voi încredința balsamul meu tămăduitor, astfel încât el va fi cel care va da 

mângâiere tuturor celor care suferă. 

81 Voi face să fie pace și bucurie oriunde se va stabili și îi voi încredința o sabie pentru a lupta 

împotriva oricărei idolatrii. 

82 Învățați-i pe copiii voștri să Mă caute în necunoscut. Spuneți-le că ați luat loc la masa Mea și că nu 

mai sunteți idolatri. Dacă mă resping, iubește-i și iartă-i. 

83 Neamurile își stabilesc granițele, se războiesc și seamănă moarte. Dar eu am venit în Duhul Sfânt 

pentru a pregăti niște oameni, iar aceștia sunteți voi, care faceți parte din noile generații care mă vor căuta 

mâine, din duh în duh. În acel timp, națiunile de pe pământ nu se vor mai pregăti de război. Oamenii Mă 

vor primi în sufletele lor. 

84 Vreau să fiți "primii" și să vă pregătiți pentru a împărtăși Vestea Bună și pentru a fi un exemplu 

pentru semenii voștri. 

85 Este voința Mea ca voi să vă purificați, pentru că cel murdar nu ajunge la Mine, iar durerea voastră 

este atunci foarte mare. Ridicați-vă la Mine pentru a vă ușura durerea. 

Eu înlătur răul din tine pentru ca în sufletul tău să fie bunăstare și bucurie ─ pentru ca tu să te poți 

ridica pe vârful Muntelui Spiritual. 

86 Simte iubirea pentru Maestrul tău și pentru umanitate, nu-mi refuza mila. Faceți un efort pentru a-i 

elibera pe semenii voștri de fanatism, atunci lumea mea spirituală va fi cu voi. Fiți martorii mei și voi da 

lumii Vestea cea Bună prin mijlocirea voastră. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 352  
1 Este un moment binecuvântat atunci când Duhul meu se instalează cu voi ─ o zi în care cărările 

sunt luminate de lumina mea, astfel încât discipolii vin la aceste locuri de întâlnire cu dorința de a primi 

Cuvântul meu. 

2 Oameni buni, vă primesc, fiți bineveniți! 

3 Îți ascult rugăciunea și, datorită cererii tale sincere, îmi extind mila Mea asupra umanității, astfel 

încât fiecare creatură umană să poată simți spiritual mângâierea Mea. 

4 Cu bunăvoință și credință v-ați pregătit inimile și v-ați făcut receptivi fizic și spiritual pentru a 

primi instrucția divină. 

5 Prin această pregătire faceți ca cuvântul meu de iubire să fie cu voi. 

6 Discipoli, încă din cele mai vechi timpuri am pregătit căile care să vă conducă în punctul în care vă 

aflați în acest moment ─ la dezvoltarea sufletului care vă va permite să înțelegeți dialogul de la spirit la 

spirit cu Tatăl vostru. 

7 Prin aceasta vă fac să înțelegeți că nu v-am lăsat niciodată să mergeți la întâmplare pe drumul 

vostru și că pașii voștri în împlinirea legii mele au ascultat de un sfat divin. 

8 Ca și cum ți-aș fi fost umbra ─ așa că te-am urmărit tot timpul și te-am ajutat mereu să mergi spre 

calea vieții și a adevărului. Pentru că, odată ce ați pornit pe ea, nu eu vă voi urma pașii, ci voi îmi veți 

urma urmele. 

9 Aici, pe calea mea, vei descoperi toate darurile pe care spiritul tău le deține ─ singurul mijloc prin 

care el descoperă în el însuși armele necesare pentru a se apăra de miile de pericole care îl pândesc în 

timpul rătăcirii. 

10 Pentru mulți, drumul vieții li s-a părut greu și lung pentru că nu au vrut să înțeleagă că ei înșiși, cu 

defectele și slăbiciunile lor, sunt cei care își fac crucea existenței tot mai grea. 

11 Le-a lipsit idealul și dragostea, motiv pentru care, atunci când s-au aruncat în brațele unei vieți 

materialiste, s-au simțit în cele din urmă dezgustați și obosiți. Acestor suflete obosite de lume, care și-au 

transferat secolele de oboseală în partea lor umană, le-am adus în acest moment Cuvântul Meu încurajator, 

care este ca o daltă fină care lucrează treptat piatra brută a acestor inimi până când le-a dat o formă 

frumoasă și armonioasă ─ nu doar o formă, nu doar o aparență exterioară, ci viața adevărată, viața 

spirituală. 

12 Vreau să rămână doar duritatea acestei stânci, care va fi mai târziu temelia unui sanctuar în care 

sălășluiește doar adevărul ─ o biserică în care legea mea este păstrată și în care vocea conștiinței este 

ascultată. 

13 Efortul meu de a vă învăța în această a treia eră prin intermediul facultății umane de înțelegere a 

fost unul de răbdare divină. Căci vreau ca atunci când această manifestare se va încheia, Cuvântul Meu să 

fie păstrat în inima fiecăruia dintre voi. Astfel, mâine, când vă veți da seama că a sosit timpul mărturiei 

voastre, veți simți că sufletul vostru este plin de această esență și că buzele voastre nu vor refuza să 

pronunțe inspirația spirituală pe care o voi turna în voi. 

Vă veți vedea înconjurați de mulțimi mari și totuși vă veți simți singuri pentru câteva momente. Dar 

singurătatea voastră va fi doar exterioară, pentru că vă va fi suficient să mă contactați pentru a simți în 

interior sprijinul meu iubitor și, în plus, prezența unei lumi de lumină care, deși invizibilă pentru privirea 

voastră fizică, este perceptibilă pentru simțurile voastre spirituale. 

14 Vei putea să te simți singur sau abandonat, deși cunoști secretul rugăciunii care te pune în contact 

cu Viața Spirituală? Vă veți lăsa învinși de nenorociri, deși aveți în ființa voastră puterea Maestrului 

vostru? Nu, iubiți ucenici, nu trebuie să vă pierdeți încrederea și să slăbiți în călătoria voastră misionară. 

Pentru că atunci se va întâmpla să vărsați lacrimi, crezându-vă paria, fără să vă dați seama că lacrimile 

voastre cad pe comoara pe care o purtați în ființa voastră și pe care nu ați vrut să o vedeți. 

15 Umpleți-vă și acum cufărul cu comori, dar conștient de ceea ce păstrați în el și conștient de tot ceea 

ce posedați și de aplicarea fiecăruia dintre darurile voastre. 

16 Nu vreau ca voi să repetați doar cu buzele voastre că sunteți moștenitori ai împărăției mele ─ vreau 

să știți cu adevărat de ce sunteți moștenitorii mei și care este moștenirea voastră. 
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17 Numai cel care știe de jos în sus ce poartă în suflet va ști cum să facă cunoscută opera mea. Numai 

cel care este conștient de tot ceea ce știe și posedă va putea să rămână ferm în marile încercări. 

18 Văd că ați progresat spiritual în timpul în care M-ați ascultat. Căci dacă faci o examinare în lumina 

conștiinței tale, îți vei da seama că ai devenit mai bun din punct de vedere moral, că credința ta este mai 

mare, că ai absorbit ceva din puterea care emană din Cuvântul Meu. Dar vă mai spun și că nu trebuie să vă 

mulțumiți cu ceea ce ați realizat până acum, ci să continuați pas cu pas pe calea perfecțiunii, fără să 

stagnați. 

19 Acum știi care este calea pe care o urmezi, știi încotro îți îndrepți pașii și ai un ideal înalt. 

20 Câți dintre voi ați ajuns înfrânți de lupta vieții, fără perseverență în faptele voastre, fără să știți 

unde ați ajuns, fără țintă și fără speranță de mântuire. Dar astăzi trăiești o viață nouă, plină de încredere și 

plină de idealuri. Nu este acesta un pas înainte pe calea ta spirituală? 

21 Lumina mea strălucește de mult timp pe calea voastră pentru a vă salva din abisul în care cad acele 

suflete care nu au lumina credinței și a speranței. 

22 Eu, care cunosc durerea oamenilor, vin cu învățătura mea pentru a le dezvălui calea de a rezista 

nenorocirilor, de a învinge ispitele și de a obține victoria asupra răului și a nenorocirilor. În acest fel, ați 

avut parte de o altă manifestare a iubirii mele. 

23 Am venit la voi ca să vă unesc și să încep să formez noua națiune Israel, conform unei promisiuni 

pe care am făcut-o omenirii încă din cele mai vechi timpuri. 

24 Nu-i așa că de multe ori, în momentele de odihnă sau de meditație, ați avut sentimentul că ceva 

spiritual se apropie de dumneavoastră? A fost pentru că promisiunea mea a fost scrisă în sufletul vostru 

înainte ca voi să veniți pe pământ, iar atunci când vine acel moment, intuiția se dezvăluie cu claritate și vă 

permite să simțiți momentul prezenței mele pe calea voastră. 

25 Să nu credeți că această presimțire a fost doar în voi, cei care ați auzit acest cuvânt ─ nu, a fost în 

fiecare suflet, deoarece noul meu popor va forma întreaga umanitate, fără deosebire de rase, genuri 

familiale, culori ale pielii și limbi. 

26 Astăzi, când oamenii de pe întreg pământul golesc durerea ca pe cea mai amară cupă dintre toate, 

i-am găsit pe mulți dintre semenii tăi meditând și chiar rugându-se după ce au trecut printr-o încercare. Am 

văzut mari păcătoși și libertini încăpățânați oprindu-se în faptele lor și cum se pregăteau să audă glasul 

conștiinței. 

27 Acesta a fost momentul în care Duhul Sfânt a dezvăluit promisiunea mea inimii și când persoana s-

a întrebat în sinea sa: "De unde vine această speranță care trăiește în mine?". 

28 Vă voi spune: ea izvorăște din Spiritul meu divin. Toiagul meu de dreptate atinge stânca inimii tale 

pentru a face să izvorască din ea apele cristaline ale pocăinței, în care îți vei spăla petele până când vei 

ajunge la înnoire și vei face să izvorască din ea iubirea. 

29 Oricât de aspră, de neiertătoare și de necruțătoare ai judeca dreptatea mea ─ cu adevărat, îți spun, 

vei găsi întotdeauna în ea dragostea mea părintească. 

30 Concentrați-vă atenția asupra voastră: Voi vă purificați continuu prin durere, dar în același timp 

aveți consolarea, balsamul și puterea pe care vi le dă Cuvântul meu. 

31 Nu vă spun nimic nou, umanitate. Căci totul a fost spus în legea din primele timpuri. Dar 

imaturitatea voastră spirituală și dificultatea voastră de înțelegere au făcut ca Tatăl vostru, umanizat în 

Isus, să vină în lume pentru a vă lămuri conținutul Legii prin fapte. 

32 Dar generațiile umane nu au fost capabile să pătrundă în miezul Cuvântului meu și au făcut ca în 

acest timp să existe o nouă explicație a Legii din prima eră și a Lucrărilor și Cuvintelor mele din cea de-a 

doua. 

33 În prezent, caut inimi, pentru că în unele voi scrie poruncile Legii Mele ca și cum ar fi tablele de 

piatră pe care au fost sculptate poruncile Mele în Prima Eră, în timp ce în altele le voi îmbrăca pentru a fi 

ca lemnul pe care a fost răstignit Isus. 

34 Da, omenire, există un retard spiritual atât de mare printre oameni încât va fi necesar să se repete 

trecutul pentru ca ei să se trezească și să primească ─ odată treziți ─ noul meu mesaj, care este explicația a 

tot ceea ce a fost revelat în vremurile anterioare. 

35 Știu să folosesc momentul în care îl găsesc pe un om dat la reflecție, la examenul de conștiință sau 

la rugăciune, pentru a-l anunța că a sosit ceasul învierii sale la viața adevărată. Este momentul în care 
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sufletul rupe lanțurile care l-au legat de lume și, din partea cea mai pură a ființei sale, lansează strigătul de 

libertate, asemenea unui prizonier care, după o lungă perioadă de încarcerare, vede în sfârșit deschise în 

fața ochilor săi acele gratii care au fost martiriul său ─ asemenea unui naufragiat care, după ce s-a luptat 

cu disperare împotriva mării învolburate, vede în sfârșit la orizont plaja mult dorită. 

36 Eu vă spun: Încercările pe care omul și le-a creat în acest timp sunt foarte dificile, pentru că așa 

sunt necesare pentru mântuirea sa. 

37 Pe iubita fiecărei ființe umane, justiția divină va avea loc pentru a cere socoteală de activitatea 

fiecărei creaturi umane. 

38 Acum, deci, oameni iubiți: voi, care ați avut o premoniție a prezenței Mele sub o formă tangibilă 

pentru imaturitatea voastră ─ iată-Mă, Mă aveți pe Mine, umanizând Cuvântul Meu, astfel încât să îl puteți 

simți și înțelege. 

Voi, care ați avut multe momente de reflecție asupra trecutului vostru, asupra prezentului vostru și 

asupra eternității care vă așteaptă, vă asumați în acest moment o mare responsabilitate spirituală față de 

umanitate: aceea de a fi martori ai noului meu mesaj ─ acest cuvânt pe care l-ați auzit la poalele muntelui 

celei de-a treia ere. 

39 Mai aveți încă multe de luptat împotriva "cărnii" și a lumii, pentru a nu mai fi robii ei ─ și nici nu 

mai aveți multe de purificat inima voastră, pentru a o face o purtătoare demnă de Cuvântul Meu. 

40 Prin urmare, este necesar ca Lucrarea mea să vă supună la o luptă constantă și ca încercările, ca 

lecții înțelepte, să nu lipsească din viața voastră, pentru ca voi să trăiți treji. 

41 Vă asigur că cel care și-a întărit credința în durere va fi cel care va rămâne credincios Legii mele 

cu cea mai mare statornicie de-a lungul vieții sale. Pentru că sunt unii care simt că le reînvie credința doar 

atunci când primesc beneficii. Dar dacă ceea ce cer sau speră să obțină nu ajunge la ei, atunci îmi întorc 

spatele. Dar asta nu este credință, asta nu poate fi un bastion în care să te refugiezi în marile bătălii ale 

vieții. 

42 Cât de important este ca omul să ajungă să cunoască ce înseamnă ispășirea spirituală, astfel încât, 

recunoscând că sufletul are un trecut pe care numai Dumnezeu îl cunoaște, să poată accepta paharul 

suferinței sale cu dragoste, răbdare, respect și chiar bucurie ─ știind că, prin aceasta, își spală petele din 

trecut și din prezent, plătește datoriile și dobândește merite în fața Legii. 

43 Nu va exista înălțare spirituală în durere atâta timp cât nu se suferă cu iubire, cu respect pentru 

dreptatea mea și cu abandonarea față de ceea ce fiecare a realizat pentru sine. Dar numai această înălțare în 

mijlocul încercărilor va putea să le dea oamenilor cunoașterea a ceea ce este legea reparației spirituale. 

44 Nu tremurați în fața acestor revelații; dimpotrivă, bucurați-vă la gândul că acest Cuvânt va distruge 

ideea pe care ați avut-o despre pedeapsa veșnică și toate interpretările pe care le-ați dat în trecut despre 

focul veșnic. 

"Focul" este simbolul durerii, al autoacuzelor și al pocăinței care va tortura sufletul și îl va purifica așa 

cum se purifică aurul în creuzet. În această durere este voința mea, iar în voința mea este dragostea mea 

pentru tine. 

45 Dacă ar fi adevărat că focul este cel care șterge păcatele oamenilor, atunci toate trupurile celor care 

au păcătuit ar trebui aruncate în foc aici, în viața pământească, în viață, pentru că morți nu l-ar mai simți. 

Căci corpurile nu se înalță niciodată în Spațiul Spiritual ─ dimpotrivă, odată ce și-au terminat sarcina, ele 

se scufundă în interiorul pământului, unde se contopesc cu Natura din care și-au luat viața. 

46 Dar dacă credeți că ceea ce numiți "focul veșnic" nu este pentru trup, ci pentru suflet, aceasta este 

o altă eroare gravă, deoarece în Împărăția spirituală nu există elemente materiale și nici focul nu are vreun 

efect asupra sufletului. Ceea ce este născut din materie este materie, ceea ce este născut din spirit este 

spirit. 

47 Cuvântul meu nu vine să atace nicio credință. Dacă cineva crede acest lucru, se înșeală amarnic. 

Cuvântul Meu va explica conținutul a tot ceea ce nu a fost interpretat corect și care, prin urmare, a creat 

erori care au fost transmise în rândul omenirii din generație în generație. 

48 Ce valoare ar avea legea și învățătura mea dacă nu ar fi capabile să salveze sufletele din eroare și 

păcat? Și care ar fi fost rostul prezenței mele ca ființă umană în lume, dacă ar fi fost mulți cei care trebuiau 

să piară pentru totdeauna, într-o ispășire fără sfârșit? 
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49 Ascultați Cuvântul meu și veți experimenta de câte întunericuri vă eliberează. Ascultă Cuvântul 

meu și vei descoperi toate revelațiile pe care sufletul tău le dorește, cunoștințele pe care trebuie să le ai și 

toate explicațiile pentru îndoielile tale. 

50 Tot ceea ce ar trebui să știe ființa umană despre viața spirituală pentru a-și putea îndrepta calea 

vieții spre acel plan de existență, vă dezvălui în învățăturile mele. 

51 Astfel, veți avea o idee despre dezvoltarea sufletului, veți cunoaște etapele prin care trece sufletul 

și veți cunoaște importanța reparației. Dar dacă vreți cu adevărat să înțelegeți învățăturile mele, vă spun că 

trebuie să învățați să părăsiți acest nivel de materialism în care trăiți, de unde vă este imposibil să vedeți 

lumina adevărului. 

52 Mintea singură nu este capabilă să înțeleagă conținutul acestei lucrări. De asemenea, este nevoie de 

sensibilitate spirituală și de intuiție pentru a putea pătrunde în miezul învățăturii mele spirituale. 

53 Acesta este motivul pentru care îi învăț pe discipolii mei să se roage de la duh la duh. Pentru că 

fără acest mod de a se ruga, oamenii nu vor putea obține iluminarea minții lor prin alte mijloace. 

54 Vremurile prezise de profeți, cele în care Duhul Adevărului va veni să clarifice totul, sunt chiar 

cele pe care le trăiți. Dar am vrut să vă surprind manifestându-Mă sub această formă, pentru a vă testa 

modul în care înțelegeți sensul profețiilor care spun că Mă voi manifesta spiritual prin intermediul 

facultății umane de înțelegere. 

55 Astăzi, de vreme ce promisiunea Mea s-a împlinit atunci când M-am făcut cunoscut oamenilor prin 

ei, nu vreau să uitați că unul dintre cele mai mari scopuri ale proclamării Mele a fost ca voi să răspândiți în 

întreaga lume modul de a vă ruga și de a vă ridica pe care Eu v-am învățat-o, pentru ca omul să învețe cum 

să se pregătească pentru a simți prezența Mea în sufletul său, în mintea și în inima sa. 

56 Nu credeți, iubiți oameni, că ar fi mai bine ca voi să fiți cei care au vestit omenirii prezența mea în 

spirit în această a treia eră, și nu elementele dezlănțuite, furtunile dezlănțuite, cutremurele care distrug 

orașele, mările care devastează pământul, iar pământul care devine mare? Nu crezi că ar fi mai spiritual și 

mai uman din partea ta să anticipezi aceste evenimente prin împlinirea ta de iubire și milă? 

57 Pregătiți-vă în adevăr și în duh, apoi voi folosi acest popor ca pe Noe, care a fost puternic în 

credință, și îi voi sfătui să construiască o arcă spirituală în sânul căreia oamenii vor găsi mântuirea ─ o 

arcă construită prin credință, prin spiritualizare, prin milă, care va fi un adevărat templu al păcii, al 

siguranței și un loc de refugiu atât în nenorocirile materiale, cât și în cele spirituale. 

58 Când vor trece vremurile și oamenii vor examina și cerceta mărturiile și semnele pentru a dovedi 

adevărul proclamării mele, vor înțelege că tot ce s-a întâmplat în aceste vremuri nu a fost decât unul dintre 

numeroasele semne care au anunțat lumii sfârșitul proclamării mele și începutul unei alte perioade de timp. 

59 Cât de mult au dormit profeții Epocii a treia! 

Doar rareori îți deschizi ochii și îi pregătești pentru a vedea ceea ce urmează. De aceea, acest popor nu știe 

tot ce ar trebui să știe despre viitor, așa cum în alte timpuri Israelul a fost pregătit și avertizat cu secole 

înainte de un eveniment de către profeții săi. 

60 Trebuia să fie Cuvântul Meu care să vă avertizeze și să vă trezească, așa cum fac în această zi când 

vă anunț că Justiția Divină îi va afecta pe plenipotențiarii sau conducătorii pământului, pentru că și ei 

trebuie să-și purifice sufletele. Ei vor fi chinuiți din ce în ce mai mult, pentru că în acest fel voi pregăti 

timpul de pace, bunăstare și unire care va urma timpului de încercări. 

61 După noul Potop, curcubeul va străluci ca simbol al păcii și al noului legământ pe care omenirea îl 

va încheia spiritual cu Domnul său. 

62 Trebuie să vă pregătiți pentru o bătălie grea, pentru că va trebui să luptați cu toții împotriva 

balaurului răului, ale cărui arme sunt căutarea gloriei, ura, puterea pământească, desfrâul, vanitatea, 

egoismul, minciuna, idolatria și fanatismul ─ toate puteri ale răului născute din inima omului, împotriva 

cărora va trebui să luptați cu mult curaj și credință până le veți învinge. 

63 Când balaurul patimilor voastre va fi fost ucis de armele voastre de lumină, o lume nouă va apărea 

în fața ochilor oamenilor ─ o lume nouă, deși este aceeași; dar va părea mai frumoasă. Pentru că atunci 

oamenii o vor folosi pentru bunăstarea și progresul lor, insuflând un ideal de spiritualizare în tot ceea ce 

fac. 
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64 Inimile vor fi înnobilate, mințile oamenilor vor fi luminate, spiritul va putea să dea mărturie despre 

existența sa. Tot ceea ce este bun va înflori, tot ceea ce este înălțător va servi ca sămânță pentru operele 

umane. 

65 În material, veți trăi la fel de bine această transformare: Râurile vor fi bogate în apă, câmpurile 

sterpe vor fi fertile, forțele naturii vor reveni la cursul lor obișnuit, pentru că între om și Dumnezeu, între 

om și lucrările divine, între om și legile dictate de Creatorul vieții, va domni armonia. 

66 Cuvântul meu vi se pare că este o fantezie? Asta pentru că nu vă puteți da seama că vă aflați la 

sfârșitul unei perioade pământești și la începutul unei epoci spirituale. Trecerea voastră prin această lume 

este atât de scurtă, încât mulți dintre voi nu sunteți capabili să observați schimbările care au loc în viața 

materială sau în viața spirituală. Uneori, aceste tranziții durează secole pentru a se finaliza. Numai studiul 

unei minți înălțate de credință, de bunătate și de rugăciune îți permite să conștientizezi influența timpului 

asupra oamenilor. 

67 Odată ce voi, care Mă ascultați cu scepticism, veți fi în spiritualitate, veți putea înțelege acest 

adevăr în toată plenitudinea lui, căci atunci veți face comparația între existențele voastre pe pământ în 

diferitele ocazii în care l-ați locuit și veți putea judeca evoluția, scopurile și principiile fiecărei etape 

pământești și ale fiecărei epoci spirituale. Atunci veți deplânge faptul că nu ați știut cum să vă folosiți 

experiența sufletului pentru a realiza lucrări demne de cei care au fost studenți ai vieții atât de mult timp. 

68 Vă las aceste cuvinte scrise în spiritul vostru, astfel încât, atunci când veți fi martori la împlinirea 

lor, să binecuvântați Cuvântul Meu și să vă ridicați pentru a da mărturie despre învățătura Mea și despre 

explicația tuturor evenimentelor pe care vi le profețesc în prezent. 

69 Știu că pocăința celor care nu au crezut în cuvântul Meu sau l-au respins va fi foarte mare atunci 

când vor fi martori la sosirea lui, iar inimile lor se vor umple de rugăciuni care Îmi vor cere iertare pentru 

că s-au îndoit. Dar știu, de asemenea, că printre ei se vor afla cei care vor fi plini de fervoare și care se vor 

transforma în cei mai neobosiți semănători ai învățăturilor mele. 

70 Omul, pentru a-și menține credința ca pe o flacără vie, a avut întotdeauna nevoie de evenimente 

extraordinare care să-l facă să reflecteze și să-i înalțe sentimentele. Din lipsă de dezvoltare sufletească, el 

se îndoiește de adevăr atunci când acesta se dezvăluie în mod clar și nu vine învăluit în voaluri de mister. 

71 Întotdeauna M-ați căutat prin durere, puțini sunt cei care Mă caută din dragoste și recunoștință. 

72 Omul trebuie să se cunoască pe sine însuși, astfel încât să devină conștient că nu este doar materie, 

ci că are și o parte nobilă, bună a ființei, care este spiritul. 

73 Cei care sunt mai dezvoltați din punct de vedere spiritual o recunosc pe Maria ca fiind un spirit, 

fără a-i da o formă specifică. Dar cei care trebuie să vadă pentru a crede sunt forțați de retardul lor mental 

să caute imagini care să le reprezinte calitățile spirituale. 

74 Dacă îl luați ca model pe Maestru, stăpânind trupul astfel încât darurile spirituale să se dezvolte, 

veți putea primi de la Mine tot ceea ce aveți nevoie pentru a face binele. Dar nu ar trebui să faceți asta 

pentru a vă lăuda în fața celorlalți, ci pentru a-l urma pe Maestrul vostru. 

75 Dacă Îl căutați pe Dumnezeu, căutați-L în cele spirituale, în cele bune, în minunile naturii, dar nu-

L căutați pe Dumnezeu în imagini. 

76 Maria este Spiritul atât de contopit cu Divinitatea încât formează unul dintre aspectele acesteia, așa 

cum este reprezentată de cele trei forme de revelație: Tatăl, Cuvântul și Lumina Duhului Sfânt. În acest 

sens, Maria este acel Spirit al lui Dumnezeu care dezvăluie și întruchipează purtarea de grijă divină. 

77 Maria este cea care vă inspiră și vă încurajează să dobândiți merite și să primiți cu dăruire și 

bunăvoință încercările lumii în care trăiți, pentru ca în mijlocul încercărilor să găsiți fericirea spirituală, 

căci aceasta vă va ajuta sufletul să ajungă la o mai mare înălțare. 

78 Sufletul se va bucura și se va împărtăși de Dumnezeu. Dar mai întâi trebuie să se dezvolte locuind 

în diferite corpuri și apoi să-și continue dezvoltarea pe planuri înalte ale vieții până când va intra în 

perfecțiunea eternă. 

79 Poporul Meu, nu vă mulțumiți doar să auziți Cuvântul Meu ─ pătrundeți-l, astfel încât, atunci când 

nu Mă veți mai auzi sub această formă, să vă simțiți puternici și să urmați exemplul Maestrului vostru în a 

face bine umanității. Acțiunile tale se vor baza întotdeauna pe adevărul meu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 353  
1 Inima Tatălui se deschide cu iubire pentru a vă primi. Căci Eu văd suferințele voastre și vă acord 

mila Mea. 

2 Izvorul harului se revarsă în această a treia eră și, dacă în a doua eră i-am pregătit pe apostolii mei 

cu Cuvântul meu, în această eră luminez întreaga omenire cu lumina Duhului meu Sfânt. Căci vreau să-i 

fac pe toți vrednici de a se numi copii ai lui Dumnezeu. 

3 Voi sunteți poporul ales al lui Israel, cei puternici, cei răsfățați, și va trebui să precedați mulțimile 

din întreaga umanitate, pentru că sunteți cu toții copiii Mei. În acest timp îl aleg pe păcătos, îi dau Fiului 

risipitor șansa de a-și răscumpăra sufletul. 

4 Nu vreau ca nimeni să se piardă, nu vreau ca niciunul dintre voi să se îndepărteze de la sânul meu, 

căci iubirea mea este unică. Aici sunt mila mea și dragostea mea desăvârșită. 

5 Nici nu te trădez, nici nu mă uit la pata din inima ta. Vă aud pocăința când îmi spuneți: "Tată, vrem 

să mergem pe această cale fără nici o pată". Atunci iert orice păcat. 

Vă aud și pe voi spunându-Mi: "Tată, vrem să urmăm calea Ta", iar Eu vă spun: "Intrați pe această 

cale, care este plină de virtute. Este calea pură prin care păcatul va fi îndepărtat din inima ta." 

6 Îmi cereți să vă acord legătura cu cei dragi și, într-adevăr, Maestrul vă spune în această zi de har: 

vă acord acest har pentru ultima oară. Căci adevărat vă spun: După acest an, nu vor mai exista astfel de 

manifestări prin intermediul minții umane. Dar acele suflete pentru care îmi cereți lumină nu se vor face 

cunoscute decât de la spirit la spirit. De aceea, vă pregătesc pentru ca sufletul vostru să se înalțe din ce în 

ce mai mult, pentru ca să primiți acest har. 

7 Voi nu veți fi niciodată lipsiți de apărare, oameni buni, pentru că Eu nu M-am îndepărtat niciodată 

de voi, v-am protejat întotdeauna cu tandrețea Milostivirii Mele. Voi sunteți cei care uneori v-ați despărțit 

de Mine. 

8 Astăzi vă reamintesc că există un Tată pentru voi, un Tată foarte iubitor, care vă dăruiește mila sa 

pentru a vă călăuzi pe calea cea adevărată. 

9 Omul v-a pus un bandaj întunecat pe ochi și v-a abătut de la calea sigură, v-a dus în abisuri, în 

întuneric. Dar adevărat vă spun, popor binecuvântat, că nu vreau să pieriți. De aceea, vă ofer o nouă șansă 

pentru mântuirea voastră. 

10 În prezent scriu în inima fiecăruia dintre voi cuvântul "iubire" ─ iubire care este cea mai bună 

apărare a poporului lui Israel ─ iubire care este cea mai puternică armă pentru întreaga umanitate ─ iubire 

care vă va aduce cu adevărat în împărăția luminii. 

11 În trecut, erai pierdut, asemenea fiului risipitor, umblând pe căile lumii, cu sufletul tulburat, 

dezamăgit în inimă, cu durerea întipărită în adâncul ființei tale, și nu găseai nici un cuvânt de mângâiere, 

nici o mână care să te călăuzească, iar uneori mirajul deșertului apărea în fața ta. Și atunci, când credeai că 

ai descoperit calea sigură, ai înțeles în același moment că te-ai înșelat și că lumina care apăruse în fața 

ochilor tăi era doar o înșelătorie. 

12 În acest timp ați intrat pe calea luminii. Nu a fost o întâmplare care v-a adus pe această cale ─ a 

fost voința Mea. Căci cu adevărat vă spun, popor iubit: "Nici o frunză din copac nu se mișcă fără voia 

Mea". Căci destinul oricărei creaturi este în Mine. 

13 Tatăl vă spune: În Epoca a doua, când trupul lui Isus a fost dus la peștera de înmormântare, Duhul 

meu a trimis să lumineze sufletele care erau în întuneric și să le elibereze din lanțurile lor. Din acel 

moment, acele suflete care erau condamnate la noaptea "veșnică" au primit lumina. 

14 Cuvântul meu se va împlini, sufletele vor primi învierea prin harul meu și prin iubirea mea și vor 

căuta tot mai mult să se înalțe în valea spirituală. Pentru că ei au recunoscut pe Domnul lor, Mântuitorul 

lor, care poate merge înaintea lor. Ei vor cânta Osana Domnului și cu adevărat le voi acorda un alt har: 

Aceea de a-i transforma în îngerii voștri păzitori, pentru ca ei să vă conducă spre 1950. 

Veți primi mesajele și sfaturile lor prin intuiție, iar în momentele de încercare îi puteți chema în numele 

meu. Voința lor este voința mea, în dragostea lor pentru tine este dragostea mea, pentru că s-au spălat în 

cele mai pure ape ale Mielului și s-au făcut demni de acest har. 
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15 Voi sunteți poporul ales căruia i-a fost dată Legea, pentru ca omenirea să se guverneze după ea. Și 

acum este timpul ca această umanitate să se ridice pe calea luminii și a adevărului, ascultând de poruncile 

mele. 

16 V-am dat Lumina Mea Divină în trei rânduri, dar nu vă aduc fructe cu o "aromă" diferită. 

Învățătura mea în acest Al Treilea Timp este aceeași învățătură spirituală pe care v-am încredințat-o 

întotdeauna. 

17 În orice moment, sufletul s-a materializat. De aceea, omenirea este dezorientată și nu știe cum să se 

ghideze spiritual pe calea care o va duce la perfecțiune. 

18 Maestrul a fost cu voi pentru a vă alege și a vă pregăti, pentru a vă transforma în lucrători care să 

semene Cuvântul meu în inimi care doresc adevărul. Dar îndoiala și lipsa de spiritualizare au fost motivul 

pentru care munca mea nu a fost încă recunoscută de întreaga omenire. 

19 Mic este numărul celor care M-au ascultat în acest timp. Raza mea universală v-a luminat și v-a 

pregătit pentru ca toți copiii mei să poată auzi chemarea mea prin medierea voastră. 

20 Pregătește-te, Israel, să iei cu încredere și curaj sabia iubirii cu care vei lupta împotriva 

întunericului care încă te pândește chiar și în ultimele zile ale proclamării mele sub această formă. 

21 Cuvântul meu divin s-a făcut cunoscut prin intermediul intelectului uman pentru a vă oferi, prin 

esența Cuvântului meu, pregătire și viață pentru înălțarea sufletului vostru, astfel încât să fiți un exemplu 

pentru umanitate. 

22 În sufletul vostru am pus instrucțiunea Mea pentru ca ea să se ridice, făcându-și corpul flexibil, 

pentru ca voi să fiți mesagerii Cuvântului Meu, pentru ca oamenii să nu devină o barieră care să împiedice 

înaintarea Lucrării Spiritului. 

23 Lumea hrănește păgânismul și idolatria. Nu v-am dat niciodată o învățătură care să promoveze 

fanatismul sau să nege spiritualitatea care există în Lucrarea mea. 

Forțele naturii Mi-au fost martore, dar lumea doarme într-un somn adânc și permite sufletului să 

rămână în abis și în întuneric. Ridică-te, Israel, cu ascultare, cu putere în spiritul tău, pentru a vorbi lumii și 

a o trezi. 

24 De aceea, din moment ce nu v-ați pregătit, din moment ce nu ați cules învățătura Mea și nici nu ați 

studiat-o, nu Mă voi mai face cunoscut vouă prin purtătorul de cuvânt ─ nu, pentru că voința Mea este una 

și se manifestă prin împlinirea Cuvântului Meu în întreaga lume ─ în vizibil și în invizibil. După 1950, voi 

continua să vă călăuzesc și să vă inspir din spirit în spirit. 

25 Voi nu veți pieri, căci atunci nu aș mai fi Dumnezeu. Dar tot ceea ce a ieșit de la Mine trebuie să se 

întoarcă la Mine. Dar sufletul trebuie să se purifice și să câștige merite în lupta sa pentru a-și răspândi 

recolta pură în fața privirii mele pătrunzătoare. 

26 Ridicați-vă cu curaj pentru a înfrunta întunericul, înșelăciunea. Arătați adevărul pe care l-ați primit 

în acest timp. 

27 Păstorul Ilie va merge înaintea voastră și vă va explica ceea ce nu ați înțeles. Pregătiți-vă, fiți ca 

niște oi blânde și umile care mărturisesc lumii ceea ce au primit de la Divinitatea mea. 

28 Maria vă va acoperi cu mantia ei și din inima ei maternă va curge tandrețea divină pentru ca voi să 

o purtați în inima voastră și ea va fi încurajarea voastră. 

29 Pregătiți-vă, oameni buni, pentru că vremuri dificile se vor ivi peste voi și nu este voia Mea ca voi, 

din lipsă de pregătire, să căutați îndrumare la un om orb și nevoiaș care nu are nimic de oferit. M-am făcut 

cunoscut în acest timp pentru a aduce lumină orbului și pentru a-i arăta calea. 

30 Amintiți-vă că Maestrul v-a spus cu mult timp în urmă că va trebui să luptați împotriva înșelăciunii 

purtătorilor de voci false. Căci, în vremurile viitoare, vor apărea lucrători mincinoși. 

31 Nu este voința mea ca voi să fiți slabi sau fără cunoștințe. Dar dacă vă simțiți astfel, nu este pentru 

că nu ați primit învățătura mea, ci pentru că nu v-ați imprimat-o în inimă. Mulți dintre voi au încredere că 

voi fi cu voi mai mult timp ca Maestru, făcut cunoscut prin intermediul intelectului uman. Dar eu vă spun 

să fiți treji, pentru că acest timp se apropie de sfârșit. De aceea vă spun să fiți pregătiți, pentru că printre 

voi vor apărea învățătorii care vor da lumii învățătura mea. 

32 Omenirea Mă va căuta, va căuta Lucrarea Mea, vă va căuta pe voi. Persoana care a blasfemiat cel 

mai mult va fi cea care Mă va căuta cel mai repede, iar voi va trebui să fiți pregătiți să îi vorbiți despre 

Doctrina Mea. 
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33 Israel, nu nega niciodată mila mea și nu-ți închide buzele pentru a ascunde adevărul meu. Nimeni 

nu posedă această înțelepciune așa cum o ai tu și chiar și cea mai limitată minte nu va lăsa niciuna dintre 

cuvintele tale să treacă neobservată la momentul potrivit. Dacă sunteți pregătiți, de pe buzele voastre vor 

ieși cuvinte care vor uimi lumea. 

34 Nu lăsa să treacă această oportunitate, Israel, fii mereu gata să îndeplinești misiunea și să dai 

lumină celor care sunt în întuneric. Aveți încredere în cuvântul meu, pentru că, în timp, veți vedea că o 

singură învățătură va dăinui pe suprafața pământului: cea a iubirii. 

35 Mâine vor pleca mari mulțimi, iar voi trebuie atunci să le dați îndrumare, să le îndepărtați idolatria 

și fanatismul, să vă rugați pentru ca lumina mea să strălucească în mințile lor, în sufletele lor, pentru ca ei 

să-și fixeze privirea asupra Infinitului și să vadă Prezența mea care le va spune: "Fiți bineveniți la Tatăl, 

voi v-ați pregătit cu credință și cu speranță în mine pentru a primi Cuvântul meu, iar eu vă primesc pe voi". 

36 Încă din cele mai vechi timpuri v-am pregătit sufletele, apropiindu-le de calea virtuții, și v-am dat 

inspirația mea. 

37 Întotdeauna ți-am arătat dreptate, iubire și ascultare față de Legea mea. Această luptă ți s-a părut 

grea și greu de parcurs. De aceea, lucrez în mod constant la inimile voastre. 

Cuvântul meu este ca o daltă care se apropie de un bolovan dur și îl lucrează continuu pentru a-i da 

formă, pentru a crea un sanctuar pe al cărui altar să strălucească virtuțile pe care vi le-am dat. Acolo voi 

locui pentru a contempla credința voastră și a primi rugăciunea voastră ─ acolo, conform voinței mele, veți 

păstra Cuvântul meu divin ca într-un cufăr, pentru ca mâine, când vă veți crede abandonați și înconjurați 

de nenorocirile acestei vieți, să vă amintiți că purtați o comoară în inima voastră, că sufletul vostru este 

proprietarul ei, și că veți arăta milă mulțimilor de oameni care mor de sete și pe care îi văd flămânzi de 

adevăr. Dați-le pâinea pe care v-am dat-o Eu, pâinea vieții care hrănește sufletul. 

38 Cuvântul meu este ca un clopot puternic care cheamă în prezent sufletele pentru a le da curaj, 

putere și credință. 

39 Ați rătăcit fără să vă orientați, ca un rătăcitor care nu găsește destinația drumului. Dar Tatăl s-a 

apropiat de voi în acest timp de luptă pentru ființa umană. Pentru că vicisitudinile vieții vă asupresc și 

nedreptatea este la apogeu, am venit ca o lumină strălucitoare care risipește întunericul. 

40 V-am chemat pentru că faceți parte din cele douăsprezece seminții ale poporului binecuvântat al lui 

Israel. Nu am vrut ca acest timp să treacă fără ca sufletul tău să simtă pacea Mea și fără ca tu să te bucuri 

la banchet de cea mai bună mâncare pe care ți-am oferit-o la masa Mea. 

41 Îmi întind brațele părintești pentru a vă primi sufletele, pentru a imprima cuvântul meu în inimile 

voastre, pentru a vă arăta legea, pentru a vă face să simțiți prezența mea divină ca Spirit Sfânt. 

42 Aștept înălțarea și spiritualizarea ta pentru a-ți acorda mila mea deplină. Lanțurile păcatului încă te 

mai leagă. De aceea, Tatăl vă spune: v-am supus unei lupte dificile, dar v-am dat puterea necesară pentru a 

putea depăși obstacolele. 

43 Eliberați-vă de păcat, eliberați-vă de ură și de răutate și veniți la Mine pentru a vă pregăti cu 

instrucțiunile Mele. Căci mâine veți fi mesagerii acestui adevăr. 

44 Nu fiți confuzi și nu pervertiți calea pe care v-am învățat-o, adăugând la lucrarea Mea diferitele 

credințe ale lumii. Căci atunci vă voi cere socoteală ca pe niște ucenici răi, care și-au stins lămpile și s-au 

culcat ca fecioarele nebune din parabola mea. 

45 Calea pe care ți-am trasat-o este ca un creuzet în care sufletul tău se purifică pentru a ajunge la 

mine. 

46 Este creuzetul la care te supune Tatăl, care te face să recunoști calea cea dreaptă și te sfătuiește să-

ți purifici sufletul prin faptele tale bune, prin împlinirea misiunii și prin reparația spirituală. 

47 Este necesar să vă purificați pentru a putea simți prezența mea și pentru a primi inspirația Spiritului 

meu divin. De aceea v-am învățat și pe voi să vă rugați. 

48 Pacea mea trebuie să fie în fiecare casă, copiii voștri trebuie să fie ca o sămânță de pace. Îi vei 

călăuzi prin dreptate, prin iubire și milă, prin exemple bune. În fiecare casă, voi locui ca un pelerin și voi 

vorbi acolo despre Legea mea, care este în conștiința părinților familiei, pentru ca ei să se conformeze 

voinței mele. 

49 Voi intra în casele oamenilor și le voi elimina lăcomia. Îi voi învăța să trăiască ca frați și surori, ca 

să se iubească unii pe alții și să trăiască în pace. 
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50 Popor binecuvântat: Această perioadă de timp în care vă vorbesc acum și al cărei sfârșit este 

aproape, va marca începutul sfârșitului răului, punctul culminant al corupției care a hrănit lumea în acest 

timp. 

51 Lumina Duhului Sfânt va străluci pe tot pământul în toată splendoarea sa. Toți copiii mei vor 

vedea claritatea ei și va servi pentru a-i învia la o nouă viață plină de pace. 

52 Când vor avea loc aceste evenimente, poporul meu?: Nu știți. Vă las profeția scrisă doar în inimile 

voastre; dar când veți fi pregătiți, nu vă va fi greu să-mi simțiți prezența și să-mi auziți glasul din spirit în 

spirit. 

53 Mâine vă veți uni spiritual, așa cum v-am cerut, și astfel veți porni la drum și vă veți îndeplini 

misiunea dificilă. Vă veți uni gândurile, idealurile și voința pentru ca Eu să o pot realiza pe a Mea printre 

voi. 

54 Oameni binecuvântați: imprimați Cuvântul meu în inima voastră, reflectați, studiați și cercetați, 

apoi veți simți gustul acestei mâncăruri pe care v-am lăsat-o. Veți pleca, veți merge la cei dragi, în diferite 

provincii, și veți fi ca niște mesageri ai păcii mele, ai luminii mele și ai harului meu, pe care vă fac să le 

aduceți. 

55 În acest colț de pământ în care trăiți, lumina Spiritului meu a coborât pentru a vă lumina existența 

și pentru a vă transforma din ființe egoiste în adevărați frați și surori ai aproapelui vostru. 

56 "Lucrători ai câmpurilor mele", vă numesc în Cuvântul meu, pentru că am venit la voi pentru a vă 

învăța modul perfect de a cultiva iubirea în inimile oamenilor. 

57 Încă nu cer de la voi rodul viței de vie, pentru că mai aveți de învățat multe lucruri de la mine 

pentru a putea să-mi oferiți un rod demn de mine. Cu toate acestea, ar trebui să vă amintiți adesea că 

proclamarea Mea sub această formă nu va fi eternă, ci temporară, și că ar trebui să învățați până la sfârșitul 

învățăturilor Mele. 

58 Clopotul puternic, pe care l-ați auzit atât de mult timp și care v-a chemat spiritual la adunare, își dă 

acum ultimele lovituri. Sunetul său este greu și plin de dreptate, pentru că acum nu mai este chemarea 

veselă care îi invită pe cei ignoranți la banchetul spiritual, sau chemarea bolnavilor de a scăpa de povara 

lor grea prin simpla ascultare a cuvântului meu de viață. Acum este apelul de trezire care îi cheamă pe 

ucenicii care au primit de mult timp învățăturile divine ─ este vocea care le poruncește tuturor celor care 

au primit dovezi ale adevărului meu, daruri, comisioane și beneficii să se adune în jurul Tatălui și 

Maestrului lor pentru a putea asculta ultimele sale învățături, ultimele sale reguli de viață. 

59 Binecuvântate sunt sufletele care, conștiente de importanța acestor momente, se retrag din tentațiile 

lumii și din plăcerile neînsuflețite pentru a fi cu mine în spirit. Căci ei vor ști cum să interpreteze și să 

respecte poruncile mele divine. Ei vor putea continua să îngrijească vița de vie, iar la sfârșitul zilei de 

muncă, când vor auzi chemarea Mea prin spirit, vor putea să-mi ofere rodul plăcut al spiritualizării, al 

iubirii și al înălțării lor. 

60 Anul 1950 este scris în mintea acestui popor, deoarece este anul stabilit de Voința mea pentru 

finalizarea acestei etape a manifestării mele prin intermediul intelectului uman. 

61 V-am trimis învățătura mea pentru ca în ea să găsiți încurajare și lumină în suferință. Pentru că se 

apropie timpul marilor încercări pentru omenire, iar Eu vreau ca poporul Meu să treacă prin ele nevătămat 

și victorios. 

62 Încă te văd slab în credința ta. Este suficient ca elementele naturii să se dezlănțuie și deja inima ta 

se umple de teamă. De ce? Nu v-am spus că forțele naturii trebuie să vă asculte și să vă respecte atunci 

când vă aflați pe calea marcată de legea mea? 

63 Ah, oameni buni, este pentru că conștiința voastră vă spune la fiecare pas că nu vă faceți datoria de 

buni discipoli! 

64 Nu mint și nici nu exagerez atunci când vă spun că regatele naturii vă pot auzi vocea, vă ascultă și 

vă respectă. 

Istoria lui Israel a fost scrisă ca o mărturie a adevărului meu și în ea puteți descoperi cum poporul lui 

Dumnezeu a fost recunoscut și respectat din nou și din nou de către forțele și elementele naturii. De ce nu 

ar trebui să fie așa și pentru tine? 
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Credeți că puterea mea sau dragostea mea pentru umanitate s-a schimbat în decursul timpului? Nu, voi, 

mulțimile care ascultați acest cuvânt, lumina Spiritului meu vă înconjoară, puterea mea și iubirea mea sunt 

veșnice și neschimbătoare. 

65 Acum vreau ca acest popor, noul Israel, să apară în mijlocul omenirii plin de credință, de putere și 

de lumină spirituală, pentru a mărturisi lumii adevărul existenței Mele, al iubirii Mele și al dreptății Mele, 

așa cum poporul din prima eră a mărturisit despre existența și dreptatea Dumnezeului viu și adevărat. 

66 Amintiți-vă că voi sunteți poporul captiv, că Noul Egipt este lumea și că Faraon este materialismul 

conducător care înrobește și martirizează. Dar nu uitați, de asemenea, că trebuie să vă uniți în luptă și să vă 

continuați peregrinările împreună, pentru a nu fi niciodată înfrânți de dușmanii voștri. Atunci veți vedea 

repetate toate acele minuni și lucrări mărețe pe care poporul lui Israel le-a experimentat în drumul său spre 

eliberare, deși acum în formă spirituală. 

67 Poporul meu, poporul meu iubit: Dacă iubiți cu adevărat libertatea spiritului, dacă sunteți flămânzi 

și însetați de dreptate, dacă lanțurile ignominiei și ale mizeriei pe care le trageți cu voi vă apasă cu 

adevărat, uniți-vă spiritual, rugați-vă cu adevărat, întăriți-vă hotărârile, fiți iluminați de lumina credinței, 

de inspirație și ideal, și au pornit spre noul Pământ Făgăduinței, a cărui existență este la fel de sigură ca și 

cea a pământului Canaan pentru acel popor israelit care, în prima epocă, a rezistat încercărilor și chinurilor 

din pustiu până când a ajuns la împlinirea promisiunii divine. 

68 Vocea mea este cea care vă trezește și, dacă o ignorați, nu va mai veni a doua oară să vă trezească 

mâine. 

69 Israel: Mergi neobosit pe calea învățăturii Mele pe care am pus-o în inima și în sufletul tău. Eu 

sunt Maestrul care se apropie de voi pentru a vă vorbi în intimitatea inimii voastre și pentru a vă face să 

simțiți focul iubirii Mele, pentru a vă ridica sufletul la lumina și harul Spiritului Meu Divin. 

70 Eu vă ofer neobosit mila Mea pentru a vă salva de la distrugere. Ca un Medic, te ung cu balsamul 

Meu, și ca un Tată, mă apropii de tine, te consolez și te fac să-ți vezi imperfecțiunile. 

71 Binecuvântat Israel, te întreb: Ce veți face mâine, când Maestrul nu se va mai face cunoscut prin 

intermediul intelectului uman? Voi nu sunteți încă capabili să înțelegeți măreția Lucrării Mele și, de aceea, 

v-am spus să studiați și să cercetați Cuvântul Meu, pentru a nu cădea în fanatism și idolatrie. 

Am vorbit cu voi toți, cu voi toți am stat la masa Mea, și pe toți v-am așezat la locul cel mai bun. V-am 

arătat umilința Duhului Meu pentru ca și voi să fiți umili. 

72 Înțelegeți, iubiți oameni, că acum este momentul să fiți blânzi și umili, pentru a fi adevărații 

spiritualiști care poartă în voi esența, iubirea și puterea Tatălui vostru, pentru a putea porni pe această cale. 

Căci v-am învățat cu lumina Duhului Sfânt și, dacă acum sunteți încă ucenici, mâine veți fi stăpâni. 

73 Îți voi da tot ce ai nevoie pentru a hrăni lumea. Să mergeți la națiuni, popoare, sate și provincii și 

să transmiteți ceea ce v-am încredințat. Iar prin inspirație veți avea o sursă inepuizabilă de lumină, har, 

iubire și învățătură pentru semenii voștri. 

74 Nu te-am învățat niciodată nimic inutil sau rău. Legea și Lucrarea Mea sunt pure și departe de 

materialism. Prin urmare, am eliminat fanatismul și idolatria și v-am lipsit chiar și de simbolurile materiale 

care întruchipează spiritualitatea. V-am învățat calea pură și perfectă de a vă ruga și de a Mă căuta. 

75 Nu este voința mea, Israel, ca mâine să transformi casele de rugăciune în case de fanatism. Pentru 

că v-am instruit cum să practicați Doctrina Spiritismului, iar când vă veți folosi de învățăturile mele, veți 

avea un dialog direct de la spirit la spirit. În acest fel, va exista întotdeauna armonie și fraternitate între 

voi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 354  
1 Veniți încă o dată la Maestru, o, ucenici, voi care vă grăbiți pașii pentru a ajunge cât mai repede la 

poalele muntelui, de unde auziți salutul și sfatul trimis de Tatăl vostru. 

Din momentul în care începi să auzi sunetul acestei voci pe care ți-o trimit din infinit, sufletul tău 

începe să urce, să se înalțe până când ajunge în vârf și mă găsește pe mine, în timp ce îți dau veșnica mea 

instrucție de iubire și înțelepciune. 

2 Astfel, la fiecare dintre manifestările mele, vă pregătiți urcând de la poalele muntelui pentru a 

ajunge în vârf, atunci când lecția mea ajunge la final, uniți și uniți cu Spiritul meu. 

3 În prezent, vă dau ultimele lecții din această etapă a manifestării mele prin intermediul omului, iar 

voi le ascultați cu nerăbdare, bând picătură după picătură din esența lor și întărindu-vă în credința voastră. 

Făcând acest lucru, voi îi dați bucurie Spiritului meu, pentru că atunci când Cuvântul meu se va sfârși sub 

această formă, voi veți rămâne ca martori credincioși. Vă voi lăsa pregătiți să continuați lucrarea mea în 

inimile oamenilor. 

4 Dacă veți reflecta profund, vă veți da seama că v-am luat în grija Mea pentru a vă transforma în 

adevărați apostoli ─ că nu v-am vorbit doar prin Cuvântul Meu, ci și în încercările și întâmplările din viața 

voastră, că v-am format și purificat în ele pentru că vreau să vă las ca predicatori ai adevărului. 

Nu rostiți cuvintele mele fără să le simțiți în inima voastră, fără să trăiți învățăturile mele, astfel încât 

faptele voastre din acest timp să vorbească mai mult decât cuvintele voastre din veacurile trecute și să dați 

un exemplu de umilință, de renunțare și de înălțare spirituală. Vreau ca lumea, atunci când vă vede 

suferind și dând dovadă de tărie sufletească, să învețe să aibă încredere și chiar să zâmbească chiar și în 

cea mai mare durere. Dacă urmați instrucțiunile mele, munca voastră va lăsa o sămânță bună în inimile 

semenilor voștri. 

5 Nu mai puteți minți omenirea. A evoluat până în punctul în care știe să detecteze atât adevărul, cât 

și minciuna. 

6 Să nu se repete între voi cazul în care sectele fariseilor și saducheilor s-au înălțat deasupra 

poporului, ademenindu-l și înșelându-l cu exemple false. În timpul prezent, nu vor apărea astfel de secte în 

sânul poporului meu. Printre noii mei apostoli nu vor fi nici farisei, nici saduchei. Oricine nu se consideră 

pregătit să predice, să-și închidă buzele, să-și țină mâinile închise până când se va transforma în ucenicul 

meu. Numai atunci își va lăsa buzele să se deschidă pentru a rosti cuvintele mele și va lăsa să se reverse 

comoara pe care o păstrează în suflet. 

De aceea v-am vorbit mult, ca să vă las pregătiți, pentru ca lumea să nu vă amăgească cu teoriile ei și 

să nu distrugă templul pe care l-ați construit în inimile voastre. Acesta este motivul pentru care mi-am 

rezervat mult timp pentru a vă învăța, pentru ca Cuvântul Meu să vă purifice sufletul, iar credința să prindă 

rădăcini adânci și chiar și trupul vostru să participe la spiritualizare, iar voi să fiți astfel pregătiți ca 

instrumente ale Mele pentru a dezvălui lumii puterea și harul cu care ați fost îmbrăcați. 

7 Nu am folosit oameni de știință, filozofi sau savanți pentru a-mi răspândi sămânța de iubire în 

rândul omenirii din acest timp. I-am ales pe cei umili, pe cei care au foame și sete de înălțare spirituală, pe 

cei care tânjesc după eternitate, pe cei care tânjesc după pacea universului. Acești oameni înfometați și 

lipsiți de bunurile lumii aparțin poporului Israelului spiritual. 

Când am chemat aceste creaturi pentru a le încredința o misiune atât de mare, nu le-am ales la 

întâmplare. Am ales cu înțelepciune fiecare suflet pentru a-l face să audă vocea Mea și pentru a-i atribui 

calea sa, munca sa de zi cu zi, pentru a-i da câmpul și sămânța și, de asemenea, instrumentul. Pentru că 

odată ce veți fi echipați, o, voi, umili și săraci ai pământului, vă voi trimite în lume pentru a arăta și oferi 

această lumină care vă va umple de fericire și care se va răspândi apoi pe tot globul. 

8 Eu v-am făcut să așteptați îndeplinirea promisiunilor mele, dar numai în prezent le vedeți împlinite. 

În încarnările voastre anterioare, ați căutat să vă îndepliniți această promisiune a mea de a mă întoarce la 

voi și nu ați găsit-o. Dar sufletul tău, care posedă viața veșnică, a lăsat în urmă acoperământul temporar, ca 

pe niște haine rupte în luptă, și se agață de speranța sa, iar în cele din urmă îți vezi răsplătită credința și 

încrederea că cuvântul meu trebuie să se împlinească. Azi ai văzut cum se deschide în fața sufletului tău 

calea largă care duce la Mine. 
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9 Nu cumva Legea Mea și învățăturile Mele din vremurile trecute au fost identice cu calea pe care v-

o arăt acum? Eu vă spun: În învățăturile Mele, pe care vi le-am predat și vi le-am dezvăluit încă din cele 

mai vechi timpuri, v-am pregătit pentru cunoașterea a ceea ce vă vorbesc astăzi. Prin Moise și prin profeți 

v-am făcut cunoscută Legea, pentru ca voi să trăiți între voi cu dreptate și respect și să-mi aduceți omagiu 

prin viața voastră prudentă și ordonată. 

Ai înțeles că numai atunci când faci binele trăiești în har și că Eu am răsplătit faptele tale atunci când 

ele ascultau de preceptele legii, iar atunci când nu le ascultai vocile simțeai că nu ai fost pe placul Tatălui 

tău și conștiința îți mustra necredința. 

     Dar, deși ai avut în fața ochilor tăi astfel de învățături înțelepte în mesagerii mei, nu aveai nicio idee că 

ele te-au condus la cunoașterea vieții spirituale. Omenirea nu a trecut cu privirea pragurile acelei vieți 

minunate pe care o veți avea cu toții și care este scopul pentru care ați fost creați. 

10 Vremurile au trecut, v-am trimis pe Isus și, prin El, am vorbit sufletului și inimii oamenilor, pentru 

ca ei să simtă că Cel care le vorbea i-a învățat cu viața și exemplul Său, pentru ca învățătura Sa să fie luată 

ca un mesaj ceresc, ca o invitație la viața adevărată. Și ți-ai deschis ochii, inima și sufletul și ai aflat de la 

cine era cuvântul. 

Ați primit exemplele sale, minunile și învățăturile sale și, împreună cu el, ați întrezărit frumusețea vieții 

spirituale. Ați învățat că umilul Maestru nu a venit să domnească în această lume, că nu a venit să rămână 

pe pământ și că va trece prin el doar pentru scurt timp, apoi se va întoarce în casa din care venise pentru a-

și aștepta discipolii acolo după ce își va fi încheiat lucrarea de răscumpărare. 

11 Dar unde s-a întors acel Maestru care venise să dea dovadă de iubirea sa infinită pentru omenire? 

De unde a venit Cel care era un izvor de tandrețe și înțelepciune? Și unde vor căuta ucenicii săi acea pâine 

a vieții și acel vin al iubirii? 

Câți L-au iubit și L-au simțit și, când L-au văzut plecând, L-ar fi urmat cu plăcere până la casa Sa, la 

care s-a întors, și aceasta pentru că sufletul lor s-a trezit la viață atunci când s-a simțit chemat și mângâiat 

de vocea Maestrului ─ datorită acelei învățături care a explicat ce înseamnă sentimentele umane de iubire, 

natura materială și, de asemenea, sensul Vieții Spirituale. 

12 Nu v-am făcut să disprețuiți lumea, nici nu v-am privat de mâncare bună, nici de plăceri sănătoase, 

nici de îndatoririle sacre față de familie. Eu îi pun pe oameni doar pe calea morală a acestei vieți 

pământești, iar sufletul pe calea infinită care duce la Mine. 

Prin această instrucțiune divină, virtutea a înflorit, sufletul a văzut ușa ascensiunii deschisă pe calea 

fiecărei ființe care vrea să asculte de poruncile Mele. Dar nimeni nu a bănuit că, după acel moment, voi 

veni din nou cu cuvintele Mele pentru a-mi continua Lucrarea și că vă voi dezvălui chiar mai mult decât v-

am spus în Iisus. 

13 Înainte de a pleca din această lume, le-am spus ucenicilor Mei: "Va veni la voi Mângâietorul, 

Duhul Adevărului, care vă va descoperi ceea ce are în vistieria Sa". Dar voi, care ați dorit să cunoașteți 

misterele vieții Duhului, care nu se sfârșesc niciodată, ați așteptat o viață după alta, o încercare după alta, 

și fiecare dintre ele a fost împlinirea unuia dintre aceste cuvinte. Știați că Tatăl nu-și putea încălca 

promisiunea, căci încă din cele mai vechi timpuri ați experimentat că orice cuvânt care vine de la El se 

împlinește. Și, în sfârșit, în acest timp, aveți răsplata pentru speranța voastră. 

14 Iată aici continuarea lucrării mele, venirea mea în cea de-a treia eră ca Spirit Mângâietor, 

înconjurat de marile mele oștiri de îngeri, așa cum este scris. 

Aceste spirite din urma mea reprezintă o parte din acea consolare pe care v-am promis-o, iar în 

sfaturile lor salutare și în exemplele lor de virtute ați primit deja dovezi ale milei și păcii lor. Prin ei v-am 

acordat beneficii și ei au fost mijlocitori între voi și Duhul meu. 

Când le percepeai darurile harului și smerenia, te simțeai inspirat să faci fapte la fel de drepte ca și cele 

pe care le făcuseră ei în viața ta. Când v-au vizitat casa, v-ați simțit onorat de prezența lor spirituală. 

15 Fiți binecuvântat dacă ați recunoscut generozitatea lor. Dar Maestrul vă spune: Credeți că ei au fost 

întotdeauna ființe virtuoase? Nu știți că un mare număr dintre ei au locuit pe pământ și au cunoscut 

slăbiciunea și fărădelegile grave? 

Dar uitați-vă la ei acum: Ei nu mai au nicio pată pe ei, și asta pentru că au ascultat de vocea conștiinței, 

s-au trezit la iubire și s-au pocăit de greșelile lor anterioare. În acel creuzet, ei s-au purificat pentru a se 

înălța cu demnitate, iar astăzi mă servesc pe mine slujind umanitatea. 
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Spiritul lor, din iubire, și-a asumat sarcina de a-l ajuta pe aproapele lor să compenseze tot ceea ce ei au 

neglijat să facă atunci când au locuit pe pământ și, ca un dar divin, au profitat de această ocazie pentru a 

semăna ceea ce nu semănaseră înainte și pentru a îndepărta orice lucrare imperfectă pe care o făcuseră. 

De aceea, acum sunteți martori cu uimire la umilința, răbdarea și blândețea lor și, ocazional, i-ați văzut 

suferind de dragul reparației lor. Dar dragostea și cunoștințele lor, care sunt mai mari decât obstacolele pe 

care le întâlnesc, depășesc totul, iar ei sunt dispuși să meargă până la sacrificiu. 

16 Nu le creșteți suferința. Fiți ascultători, înțelegători și ascultați-le sfaturile. Întoarceți-le 

mângâierile, ei sunt frații și surorile voastre spirituale, atunci mâine veți fi la fel ca ei astăzi. Și tu vei locui 

în acea lume, iar dragostea, efortul și pocăința ta vor spăla petele rămase în tine, pentru ca tu să devii pur și 

zgomotos ca ei. Perseverența și iubirea ta pentru bine te vor face să trimiți rugăciunea ta către cei pe care i-

ai lăsat pe pământ prinși în nenorociri și în rău și vei spune Tatălui: "Doamne, îngăduie-mi să mă întorc, 

chiar dacă într-o formă invizibilă și de neatins pentru frații și surorile mele, pentru a aduce un mesaj de 

pace și sănătate celor care suferă", iar eu îți voi acorda acest har. Atunci veți fi ca niște îngeri și nimic nu 

vă va împiedica să vizitați lumea ispășirii, purtând în voi acea sursă de har și bunătate pe care v-am 

încredințat-o ca pe niște copii ai mei. Și în măsura în care vă permiteți sufletului vostru să se reverse, veți 

deveni mai calmi și veți atinge o mai mare înălțime. 

17 Când voi suna pentru ultima oară din clopot și îi voi chema pe copiii mei să asculte pentru ultima 

oară cuvântul meu, se va încheia și manifestarea acestor oștiri spirituale. Nu le veți mai auzi prin 

intermediul purtătorilor de daruri, nu le veți mai auzi sfaturile sub această formă. Dar ei nu vor pleca de 

lângă voi, ci vor continua să fie acolo ca îngeri păzitori și protectori ai oamenilor. Va fi suficient să vă 

rugați și să le cereți sfatul, iar ei vă vor veni în ajutor. Dar faceți-o din inimă, astfel încât să le simțiți 

influența și să nu vă îndoiți de prezența lor. Pentru că în entitățile cu un grad atât de ridicat de 

spiritualizare există doar milă pentru aproapele lor. 

18 Ce a învățat lumea spirituală în acest timp? A adus doar explicații și interpretări ale revelațiilor 

Mele. Nu v-a dezvăluit și nu v-a învățat nimic care să nu fi fost spus de Mine înainte. Nu a anticipat 

învățăturile mele, dar a fost totuși profet, precursor și anunțător pe măsură ce se apropia timpul 

manifestărilor mele către oameni. 

19 Când v-ați pregătit să vă oferiți intelectul pentru manifestarea acestor entități, voi, care posedați 

această abilitate, ați primit de la ele manifestări ale sincerității și puterii care le aparțin. Câtă smerenie în 

cuvintele lor și câtă ascultare și iubire pentru Lucrarea Mea au demonstrat frații și surorile voastre 

spirituale și cum v-au luminat viețile prin învățăturile lor! 

20 Se apropie deja zilele ultimelor mele manifestări și, dacă voi, purtătorii de voce și transmițătorii de 

cuvinte, nu vă pregătiți, nu veți putea primi ultimele mele revelații, instrucțiuni și directive pe care trebuie 

să vi le las. Dar după acest timp ─ cât de mult va trebui să vă străduiți pentru a primi ceea ce vă rezervă 

tezaurul meu. Trebuie să dobândești merite pentru a primi din duh în duh ceea ce ar fi trebuit să primești 

prin darul tău prețios. 

Lumea mea spirituală, atunci când această etapă se va încheia, va înceta să se mai facă cunoscută ca un 

servitor ascultător și, chiar și atunci când va fi chemată în numele meu, nu va mai folosi creierul uman și 

se va limita doar la a ilumina și a insufla sfaturile sale salutare celor care o cheamă, iar în toți va revărsa 

milă. 

Am fixat această zi, așa cum am limitat fiecare epocă în fiecare dintre timpurile sau perioadele în care 

mi-am revelat Spiritul Meu. Iar în acesta, în care am venit înconjurat de Oastea Mea Spirituală, anul 1950 

este sfârșitul, așa cum am spus prin toți Purtătorii Mei de Voce. 

21 Profitați la maximum de acest timp! Fiți perseverenți, ucenici, fiți perseverenți, ucenici! Cu toate 

acestea, detectez la unii dintre voi letargie, la alții ignoranță față de vremurile pe care le trăiți și față de ora 

care se apropie pentru oameni. Văd la unii intenția de a continua să apeleze la lumea spiritelor, iar la alții 

cu speranța că Îmi voi revoca decizia. Dar nu le voi da nici unuia, nici celuilalt motivul pentru care Mă 

întreabă. 

22 Întoarceți-vă privirea înapoi și lăsați sufletele voastre să își amintească evenimentele care s-au 

petrecut în jurul lui Moise când a ajuns la sfârșitul călătoriei vieții sale. Oamenii au văzut în acel om 

întruchiparea tatălui tău. Îl știați ca fiind puternic spiritual, drept și înțelept în legile și rânduielile pe care 

le poruncea, curajos în luptă și devotat în încercări, plin de credință, energie și viață. 
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În timp ce poporul se odihnea în timpul peregrinărilor grele și lungi, Moise privea, cu sufletul ridicat 

spre Mine, și, întărit în rugăciunea sa, își contempla poporul și îl învăluia în dragostea sa. 

În timp ce aceasta se clătina în lupte și lipsa de încredere o făcea să blasfemieze, Moise și-a ridicat 

brațele și l-a chemat pe Iehova, implorând putere și curaj pentru cei care îl urmau, iar după rugăciunea sa 

s-a întors la ai săi pentru a-i încuraja bine în luptă și astfel i-a dus la victorie. 

23 După atâtea lupte, atâtea încercări, poporul a început să aibă încredere în conducătorul lor. Nu s-au 

gândit că într-o zi va trebui să îi părăsească, că, la fel ca orice ființă umană, va trebui să părăsească viața 

pământească pentru a se înălța în zbor. 

Și această zi stabilită de Mine a venit în sfârșit. Zilele lui Moise erau deja numărate și nu avea să mai 

treacă nici una în plus față de cele indicate. Simțindu-și sfârșitul în față, s-a urcat pe un munte de pe care 

putea vedea ținuturile Canaanului la care ei nu ajunseseră încă. De pe acel munte, el a înconjurat poporul 

cu privirea și a spus: "Mergeți mai departe până când veți ajunge în țara făgăduinței". 

24 Când poporul a aflat că a sosit ceasul morții pentru conducătorul lor, legiuitorul și profetul lor, și-

au îndreptat rugăciunea către Mine, spunând: "Doamne, lasă-l cu noi, căci încă nu am ajuns la porțile 

Canaanului. Îngăduie-i să ne conducă până acolo, iar apoi du-l la sânul Tău." Bărbații și femeile erau 

zguduiți, adulții și copiii plângeau, dar venise ceasul și viața Conducătorului nu se mai prelungea o clipă. 

Dar asta nu pentru că nu m-aș fi emoționat în fața durerii oamenilor și în fața iubirii pe care o exprimau 

pentru cel în care vedeau întruparea mea, ci pentru că ora era fixă și sfaturile mele sunt înțelepte și 

irevocabile. 

25 Moise a venit la Mine și poporul l-a urmat pe succesorul său. În acel moment, Israel a pus la 

încercare puterea pe care i-o dăduse Moise. A fost capabil să recunoască obstacolele și să se protejeze de 

elementele dezlănțuite, așa că a luptat și și-a învins dușmanii. A îndurat greutăți și nu s-a abătut de la calea 

care l-a condus spre Țara Făgăduinței și a dovedit că Domnul a avut dreptate când l-a chemat pe Moise la 

Sine. Pentru că își îndeplinise misiunea și acum se putea odihni la pieptul iubitor al Tatălui său. Poporul 

învățase să trăiască și să respecte legea pe care i-am dat-o prin alesul Meu. 

26 Timp de trei ani, Iisus a trăit cu ucenicii săi. A fost înconjurat de mulțimi mari care l-au iubit 

profund. Pentru acei ucenici nu era nimic altceva decât să îl asculte pe Maestrul lor atunci când predica 

învățătura sa divină. Mergând pe urmele Lui, ei nu simțeau nici foame, nici sete, nu existau piedici sau 

piedici de nici un fel, totul era pace și fericire în atmosfera care înconjura acel grup, și totuși ─ odată, când 

erau deosebit de încântați de contemplarea iubitului lor Isus ─ El le-a spus: "Acum va veni o altă vreme; 

Eu mă voi îndepărta de voi și voi veți fi lăsați ca niște oi în mijlocul lupilor. Acel ceas se apropie și este 

necesar să mă întorc de unde am venit. Veți fi singuri pentru un timp și veți aduce mărturia a ceea ce ați 

văzut și auzit celor care sunt flămânzi și însetați de iubire și dreptate. Lucrați în numele Meu și, după 

aceea, vă voi lua la Mine în Casa Eternă." 

27 Aceste cuvinte i-au întristat pe ucenici și, pe măsură ce ora se apropia, Isus a repetat acel anunț cu 

mai multă insistență, vorbind despre plecarea Sa. Dar, în același timp, El a mângâiat inimile celor care L-

au ascultat, spunându-le că Duhul Său nu va pleca și va continua să vegheze asupra lumii. Dacă se 

pregăteau să aducă Cuvântul Său ca mesaj de mângâiere și speranță pentru oamenii din acea vreme, El ar 

fi vorbit prin gura lor și ar fi făcut minuni. 

28 Spiritul divin a anunțat sfârșitul acelei perioade cu aceste cuvinte. Iar când Iisus a fost prins de 

mulțime pentru a fi judecat ca tulburător al ordinii publice, ucenicii s-au tulburat și s-au ridicat împotriva 

celor care îl acuzau. Dar Stăpânul le-a liniștit mintea și le-a spus: "Nu vă tulburați, căci încă nu a venit 

ceasul meu". 

     Mulți intenționau să-i împrăștie pe adepții lui Isus și chiar să-l pedepsească pe Maestru. Dar El, 

cunoscând momentul în care va trebui să se predea, și-a continuat misiunea de a pregăti acel popor pentru 

ca acesta să poată face față cu curaj testului. 

29 Dar când S-a predat în mâinile dușmanilor Săi, ucenicii Săi au protestat și au spus indignați: "De 

ce se predă în acest fel și nu opune rezistență? De ce nu fuge de cei care nu știu cine este El?". Și unul 

dintre acei ucenici a scos sabia și l-a rănit pe unul dintre cei care voiau să-l aresteze pe Învățător. Dar 

Stăpânul s-a întors spre el și i-a spus: "Pune-ți sabia la teacă, nu Mă apăra în felul acesta! A sosit ceasul 

prezis și ceea ce este scris trebuie să se întâmple." 
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30 Când acei bărbați și acele femei L-au văzut pe Domnul lor în mijlocul mulțimii, au simțit că acum 

Îl vor pierde pentru totdeauna, că nu vor mai auzi Cuvântul Său divin ─ că acele zile în care Maestrul îi 

făcuse să locuiască în regiuni spirituale și îi transportase în extazul lor la picioarele Tatălui Ceresc vor 

dispărea pentru totdeauna, și doar amintirea acelor zile fericite de comuniune și beatitudine va trăi în ei. 

31 Acești ucenici au implorat milă pentru Maestrul lor nevinovat, sperând să-l vadă din nou liber, 

predicând pe drumuri și în sate, așa cum îl văzuseră în acei ani scurși. Dar lacrimile și rugămințile 

mulțimilor care Îl iubeau nu au fost suficiente, iar viața Maestrului nu s-a prelungit dincolo de ora stabilită 

─ nici măcar o clipă. 

32 Abia după ce jertfa a fost săvârșită și acei ucenici s-au întors la viața de zi cu zi, iar inimile lor 

îndurerate s-au liniștit, au început să studieze, s-au angajat într-o contemplație profundă și au înțeles că 

Maestrul lor nu-și lăsase lucrarea neterminată, ci că aceasta era complet terminată ─ că era condus de un 

necunoscut 

împărăție în care se va întoarce după ce-și va fi împlinit lucrarea ─ că viața Sa ca om și ca mesager divin a 

fost exemplară și că aceasta va stabili o etapă, un timp prețios, în care va lăsa o comoară de înțelepciune în 

inimile credincioșilor Săi și le va arăta calea pe care pot ajunge la împărăția promisă. 

33 După un timp, au primit dovezi din ce în ce mai mari că Maestrul îi inspira și le acorda minuni în 

îndeplinirea misiunii lor de apostoli și au descoperit că Duhul Său vorbea prin gurile lor în timp ce se 

pregăteau și se pregăteau să aducă mesajul Său de iubire celor care îi așteptau. Acești primii ucenici erau 

cu adevărat reprezentanți ai Lui și, pentru că au luat ca model pe Cel care îi instruise, au repetat marile 

Sale lucrări printre păcătoși. 

34 Prin această împlinire a misiunii, ei l-au înțeles mult mai bine pe Maestrul lor, s-au simțit luminați 

și plini de Spiritul Său pentru a îndeplini misiunea pe care le-o încredințase. 

35 Cuvântul divin care a vorbit prin Isus este același Cuvânt care s-a întors acum la voi pentru a-și 

continua lucrarea. M-am făcut cunoscut prin bărbați și femei aleși de Mine. Sunt oameni umani, simpli și 

umili, care au știut să se pregătească pentru a-și îndeplini misiunea lor dificilă și care, după ce această 

perioadă de timp se va încheia, vor continua să trăiască printre voi, vor continua să muncească și vor 

depune cele mai mari eforturi pentru a ajunge la comuniunea spirituală cu Mine. 

36 Moise a urcat simbolic pe munte și, după ce a ajuns la capătul călătoriei vieții sale, s-a ridicat la 

Mine. Isus a fost ridicat pe cruce și de acolo a fost ridicat pentru a se uni cu Mine. Dar astăzi, în Era a 

Treia, în care am vorbit prin purtătorii Mei de voce, voi retrage doar Raza Mea Universală ─ acea rază 

puternică care, coborând asupra instrumentelor pe care le-am folosit, a luminat și a zguduit această lume 

de la un pol la altul. 

Fiecare creatură a primit lumina ei, care este înțelepciunea și puterea Duhului Meu. Iar purtătorii de 

voce care M-au slujit în această etapă vor rămâne în această lume pentru o perioadă de timp pentru a 

depune mărturie despre Mine. 

37 Purtătorii de cuvânt: Dedicați-vă rugăciunii, fiți cumpătați și purtați mereu Cuvântul Meu viu în 

sufletul vostru, iar când va veni ultima zi a manifestării Mele, uniți-vă cu Moise și amintiți-vă că acest 

ceas este asemănător cu cel în care Mesagerul, Legiuitorul, a văzut că se apropie momentul de a-și 

prezenta lucrarea în fața Mea. Deveniți una cu Maestrul și experimentați agonia Lui pe cruce, ca să vă 

puteți ruga și să spuneți, ca și El în acel ceas al morții: "Totul este împlinit". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 355  
1 Vă binecuvântez pe voi, poporul lui Israel, care sunteți adunați în acest moment în valea 

pământească, și binecuvântez de asemenea entitățile care aparțin acestui popor și care locuiesc în valea 

spirituală. Pentru că amândoi au avut o singură hotărâre în efortul lor de a-și îndeplini misiunea: Să vă 

iubiți și să vă slujiți frații și surorile. Sunteți uniți de acest scop și amândoi începeți să trăiți în perfectă 

armonie. 

2 V-am trimis să locuiți în diferite case, pentru ca din ele să vă ridicați în favoarea păcii și să aduceți 

o rază de lumină și dreptate în sufletele fraților și surorilor voastre. Ați venit pe pământ ca parte a acelui 

mare popor care Mă urmează, în ceasul celor mai mari încercări, și care luptă ca soldați în această bătălie a 

binelui împotriva răului, iar când ați înfruntat această bătălie v-ați simțit puternici, siguri și siguri de 

destinul vostru. 

3 Ascultați-Mă cu sufletul pregătit, ca să înțelegeți Cuvântul Meu. Nici măcar intelectul vostru nu 

trebuie să intervină, și fiți numai sensibilitate, atenție și fervoare în această oră a manifestării Mele, pentru 

ca voi să luați cuvintele Mele cu voi ca un ghid și să fiți atenți în munca voastră. 

4 Sunteți deja convinși și mergeți pe calea îndeplinirii misiunii voastre. Ați absorbit fiecare dintre 

învățăturile mele care vă satisfac dorința de cunoaștere și de a dobândi cunoștințe despre viața spirituală. 

5 Învățați de la Mine, luați în voi înșivă puterea de muncă de care aveți nevoie. Eu sunt sursa 

inepuizabilă. Dar să nu credeți că vă spun acest lucru cu mândrie. Căci, deși sunt Creatorul tuturor 

lucrurilor, vă învăț umilința. De aceea, cereți-Mi tot ce aveți nevoie pentru mântuirea voastră. Dacă vă 

lipsește lumina pentru mintea voastră, primiți-o. Dacă sunteți slabi în intențiile voastre, vă voi face 

puternici și vă voi da voință. Dacă nu simțiți dragoste pentru aproapele vostru și îmi cereți această 

capacitate, vi-o voi da. Dar să știți că voi posedați toate aceste capacități și calități încă de la început și că 

ele doar au adormit în sufletul vostru în așteptarea unei voci care să le trezească, să le facă să vibreze și să 

devină active din abundență. 

6 În prezent vă pregătesc pentru ca voi să instruiți oamenii și să-i transformați pe materialiști în 

discipoli ai Mei. Acest Cuvânt dat prin om a fost auzit doar de o mică parte a omenirii, dar toți vor primi 

mărturia voastră și cartea scrisă de Mine ca moștenire pentru această generație și pentru cele viitoare. 

7 Nu mai vreau să văd ignoranță și opresiune în sufletul tău. Îți dau puterea de a învinge orice jug, de 

a-ți guverna corect trupul și de a păstra sufletul și trupul în legile Mele, pentru ca în ultimul ceas al vieții 

pe care ți-o acord pe pământ, să-ți poți vedea lucrarea terminată și calea pregătită care te va conduce spre 

Înălțarea de Dincolo. 

8 Această perioadă de timp pe care o trăiți este temporară, este un moment în mijlocul eternității. 

Prin urmare, vă sfătuiesc să o luați ca pe o lecție profundă. Pentru că este una dintre multele învățături care 

alcătuiesc cartea înțelepciunii spirituale pe care fiecare dintre voi o va avea. Adună în această viață toată 

experiența și cât mai multe merite, astfel încât să poți scurta drumul. Calea pe care trebuie să o parcurgeți 

este lungă și este necesar să vă grăbiți pașii. 

9 Nu vă înrădăcinați în pământ mai mult decât vă permite conștiința voastră. Folosiți cu moderație 

roadele pe care vi le oferă, astfel încât să trăiți și voi pentru progresul spiritual. Această viață, cu toată 

frumusețea ei, cu toate bogățiile pe care vi le oferă, nu este decât o slabă reflectare a vieții pe care o veți 

trăi în alte lumi de cea mai mare perfecțiune. 

10 V-am dat Pământul ca reședință temporară, iar când v-ați încarnat, ați făcut parte din această 

umanitate. Dar, pentru ca tu să fii cârma "cărnii", care îi ghidează cursurile, și pentru ca ea să fie condusă 

ca o barcă voioasă pe acest mare ocean, ți-am dat lumina în suflet pentru ca tu să urmezi traseul pe care ți 

l-am trasat, ascultând mereu semnele care îți marchează destinele, până când vei ajunge în portul care te 

așteaptă. 

11 V-am trimis ca o rază de lumină în sânul comunităților, al societăților, și vreau ca voi să vă 

manifestați darurile în această mică lume în care trăiți, să vă serviți aproapele, să îl ajutați să își rezolve 

problemele vieții și să îl ghidați pe drumul său. Te-am plasat cu înțelepciune în locul în care poți lucra 

pentru binele semenilor tăi. 

12 Cât de dificilă este sarcina ta și cum, într-un moment de confuzie, poți să-ți rătăcești pașii! De 

aceea v-am recomandat întotdeauna rugăciunea. "Vegheați și rugați-vă", v-am spus, ca să nu cădeți în 
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ispită. Trăiește cu atenție la instrucțiunile conștiinței tale, care te va sfătui întotdeauna să fii drept și iubitor 

în acțiunile tale. 

13 Ați venit pe pământ pentru a fi colaboratori în lucrarea mea. Pentru că este scris că voi veni 

înconjurat de oștiri care vor lupta cu Mine împotriva răului în acest timp, iar Eu îmi confirm acum 

cuvintele prin fapte. Mari oștiri de ființe ─ unele spirituale și altele întrupate ─ au venit în compania Mea 

pentru a realiza această lucrare de purificare și restaurare, pentru a readuce toate sufletele la locul lor. 

14 Vă invit să meditați și să vă pocăiți. Pentru că a sosit ceasul greu, ziua solemnă în care veți asculta 

pentru ultima oară Cuvântul Meu și este necesar să vă lepădați de orice impuritate, pentru că Eu vă vreau 

puri și liberi de păcat. Uniți faptele voastre bune și oferiți-Mi-le Mie. Pentru că v-am oferit să le înmulțiți 

roadele și să le lăsați să ajungă la omenire ca un mesaj de mângâiere, speranță și pace. 

15 Dar când voi judeca acest popor de aici, care sunt discipolii mei, voi judeca și națiunile, și voi lăsa 

tuturor moștenirea mea de iubire, cel de-al treilea Testament, pentru ca voi să vă bucurați de darurile și 

harurile pe care le împărtășesc tuturor copiilor mei. 

16 Acele națiuni ai căror conducători au fost severi și neînduplecați, care le-au adus fără milă la un 

abis de suferință, au îndurat jugul și, în ciuda suferințelor lor, sufletul lor nu s-a înclinat, nu și-a ridicat 

ochii spre Mine și nu Mi-a cerut izbăvirea. Cu toate acestea, ei persistă în mândria lor, iar capul lor 

îngâmfat nu s-a aplecat să ceară clemență. A preferat să sufere greutățile războiului nefast fără să 

bănuiască faptul că Eu Mă manifest în prezent în calea fiecărei creaturi pentru a o ajuta să îndure 

încercarea. 

17 Această umanitate împietrită în ură nu a vrut să simtă prezența Mea și nu știe că Eu îi cunosc și îi 

simt toate durerile și că sunt gata să îi acord libertatea și triumful după care tânjește. 

Dar acele bunuri pe care oamenii le speră, le voi da sufletului ei și nu "cărnii" ei. Îi voi da stăpânire 

asupra trupului ei, asupra acestei lumi care a legat-o atât de mult. O voi face să triumfe asupra 

materialismului pentru a o face proprietara bunurilor spirituale, o voi face să intre în acel tezaur de 

înțelepciune care este Spiritul meu, pentru ca în el să-și potolească setea de cunoaștere și să posede 

cunoașterea adevăratei vieți. 

18 Schimbați lupta pentru putere și superioritate cu dorințele sănătoase ale sufletului și veți descoperi 

că munca voastră vă aduce satisfacții și bucurii legitime. 

19 Când Mă veți recunoaște și veți forma o familie armonioasă și ascultătoare, care să știe cum să 

îndeplinească legile Mele? Acest moment se apropie deja. După încercările care vor veni peste voi, vă veți 

întoarce la pace și veți face din iubirea și respectul reciproc un adevărat cult al lui Dumnezeu. 

20 Eu vă judec în acest moment și, așa cum judecata Mea este inexorabilă, iubirea și iertarea Mea se 

manifestă în fiecare dintre voi. Ce ați face dacă, cântărindu-vă faptele, v-aș condamna și v-aș cere 

socoteală irevocabil, așa cum fac judecătorii acestei lumi? Realizează că Eu sunt judecătorul și avocatul 

tău în același timp. Înțelege-Mă și înțelege că Eu sunt Tatăl tău și de aceea vreau ca tu să fii întreg. Căci te 

iubesc infinit în ciuda slăbiciunii tale. 

21 Încercările care îi chinuie pe oameni astăzi și cele care vor veni după aceea le vor consolida 

sufletele și le vor așeza la locul lor. Fiecare creatură își va ispăși greșelile până când va fi pură și pregătită 

să intre în era spiritualizării care a început deja. Iar când această epocă de purificare se va încheia, vă veți 

întoarce la Mine pentru a-mi mulțumi. Nu vă veți plânge de durerea pe care ați suferit-o și vă veți simți 

puternici doar pentru a lupta pentru ascensiunea voastră. 

22 Dar, în timp ce vă goliți paharul suferinței, nu vă simțiți umiliți și nu vă simțiți umiliți de mila 

Mea. Amintiți-vă că datorită iubirii Mele ați fost creați puri, sănătoși și puternici, și de aceea trebuie să vă 

întoarceți la Mine. 

23 Cât de bogată și de lungă este viața pe care ți-o acord pentru a dobândi în ea meritele necesare 

sufletului! Pe această cale pe care o parcurgeți, trebuie să dovediți virtutea înnăscută în suflet ─ dar nu 

Mie, căci Eu vă cunosc și știu de ce sunteți capabili, ci vouă înșivă, căci încă nu vă recunoașteți. 

24 Astăzi sunteți suficient de pregătiți pentru a înțelege manifestarea mea actuală, deoarece ați trăit 

mult și ați evoluat. Pentru studiul și explorarea voastră, vă las învățături care constituie o prețioasă 

moștenire de iubire: Cartea Vieții. Fiecare dintre paginile sale îți dezvăluie înțelepciunea pe care am pus-o 

în ea, folosind limbajul tău limitat și folosindu-te de intelectul tău. Această cunoaștere vă va conduce la o 

comunicare perfectă cu Mine, atunci când rugăciunea voastră nu va mai folosi cuvinte, ci limbajul 
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spiritual, expresia sinceră, manifestarea iubirii pe care sufletul superior o are pentru Dumnezeul său și pe 

care Eu o cunosc și o primesc cu plăcere. 

Vreau ca tu să-mi vorbești în acest fel, pentru ca eu să-ți dezvălui viitorul și să-ți dau instrucțiuni. Dar 

aceste profeții și instrucțiuni pe care le veți primi să le faceți cunoscute semenilor voștri. Odată ce sunteți 

astfel pregătiți, buzele voastre, care au rămas închise, se vor deschide. Un mare dar al cuvintelor va fi 

dezvăluit, iar ceea ce ați ascuns până acum va fi dezvăluit pe deplin. 

25 Tu, care ai cerut darul vindecării pentru că ești capabil să înțelegi durerea celorlalți, vei 

experimenta desfășurarea acestei activități, iar rugăciunea, cuvântul sau privirea ta vor aduce balsam 

vindecător bolnavilor. 

Aceia dintre voi care cereți pace pentru această lume, armonie și fraternitate între oameni ─ purtați 

această putere în voi și semănați pacea pe drumul vostru și trimiteți și sufletul vostru acolo unde lipsește 

pacea. Se apropie deja ora în care veți fi cu toții iluminați și veți simți cum darurile voastre prind viață și se 

dezvăluie în deplină claritate. 

26 În acest timp, unii au auzit chemarea mea ca pe un sunet de clopot puternic care a ajuns până la 

sufletul vostru. Alții, însă, sunt încă căutați de Ilie în toate felurile. 

27 M-ați căutat în diferite credințe și în diferite viziuni ale lumii fără să găsiți barca salvatoare. Dar eu 

vă spun: Îți arăt din nou calea și îți dau instrucțiuni pentru ca tu să Mă înțelegi. 

28 Dintre marile mulțimi adunate de Ilie în această a treia eră, unii au continuat să-și urmeze liberul 

arbitru. Dar ceilalți mi-au arătat credința lor și hotărârea lor de a mă urma și de a lucra în domeniul meu. 

29 Ați venit nevoiași, însetați și flămânzi. Dar Eu v-am dat odihnă sub frunzișul copacului măreț, v-

am vindecat, v-am dat apă limpede și pâinea vieții veșnice. 

30 Binecuvântați sunt aceia dintre voi care au pornit cu adevărul în inimile lor pentru a-i salva pe cei 

naufragiați din valurile agitate ale mării. 

31 Oameni buni, M-am făcut cunoscut în mare măsură prin mijlocirea voastră, v-am hrănit cu cele 

mai bune alimente, v-am încredințat o bijuterie de o valoare inestimabilă, v-am dat o haină de har și v-am 

încălțat picioarele cu pantofi ca să nu simțiți spinii. Tu ești copilașul care îmi spune: "Stăpâne divin, voi 

purta învățătura Ta imprimată în inima mea și o voi transmite omenirii. Eu voi fi mesagerul Tău care va 

aduce această lumină în lume." 

32 Maestrul vă spune: Eu v-am pregătit și v-am încredințat legea mea, pentru ca voi să fiți ca 

discipolii celei de-a doua ere. 

33 Eu ți-am dat pacea, lumina Duhului Sfânt, pentru ca sufletul tău să nu mai rămână în întuneric. 

34 Cât de binevenite sunt manifestările pe care vi le-am acordat prin intermediul minții umane. 

Inspirația izvorăște din adâncul acestor inimi ca o torță luminoasă. Sunt bolovani pe care îi lucrez tot mai 

mult pentru a le da formă și a face să izvorască din ei cea mai pură și mai limpede apă. Ei sunt canalul prin 

care vă dau Cuvântul Meu. 

35 Iată izvorul, copacul măreț, cu ramurile sale pline de roade bune, care dă umbra sa călătorului 

pentru a te odihni de patimile tale, de aspirațiile tale ambițioase, de ispitele tale. Nu sunteți nici surzi, nici 

orbi cei care, auzind cuvintele Mele, nu Mă recunoașteți. 

     Dacă mă ascultați și permiteți ca această lumină să fie în sufletul vostru, mă veți înțelege repede și veți 

ști cum să-mi cereți pentru cei care nu m-au recunoscut. 

36 Întoarceți-vă la spiritualizare și veți experimenta că întunericul gândurilor voastre va dispărea și 

ele vor fi luminate de o lumină frumoasă. Veți primi inspirația Tatălui și veți simți radiațiile sale, astfel 

încât veți fi ca o oglindă clară pentru umanitate. Atunci fețele voastre vor reflecta bucurie și bunătate față 

de ceilalți. 

37 Ferice de cel care nu se laudă când face binele, căci el va dobândi o comoară în viața de apoi. Nu 

vă așteptați să fiți plătiți pentru ceea ce faceți în lucrările Mele. Să fiu Eu cel care vă plătește pentru 

lucrările voastre. 

38 Vă spun din nou să vă iubiți unii pe alții, pentru că, deși sunteți de rase și culori diferite, sunteți un 

singur copil în ochii Tatălui. 

39 Sunteți suflete venite de la Tatăl, cărora Eu le ofer mângâierea Mea și, ca Maestru, vă încredințez 

instrucțiunea de a vă corecta erorile și de a vă transforma în discipolii Mei. 
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40 Așa cum v-am făcut o promisiune în trecut, o îndeplinesc astăzi. Vin din nou să vă eliberez de 

durerea pe care o meritați și să vă reamintesc să vă iubiți unii pe alții, de la o națiune la alta, de la o lume 

la alta. 

41 De aceea v-am chemat, oameni buni, pentru ca voi să fiți mesagerul păcii mele, al luminii și al 

iubirii mele în toate popoarele. Voi sunteți mesagerii mei care vor suna din trâmbița la chemarea căreia 

omenirea se va trezi. Sunteți ca un clopot spiritual al cărui sunet va răsuna în fiecare suflet și în fiecare 

inimă. Acesta este modul în care vă pregătesc în prezent, pentru ca voi să fiți oamenii care aduc fericirea în 

toate locurile de pe pământ. 

42 Ferice de cel care își pierde viața umană pentru a-și îndeplini misiunea, căci sufletul său va veni la 

Mine plin de fericire și de triumf. 

43 După 1950, voi continua să mă fac cunoscut de la spirit la spirit. Misiunea ta nu se va încheia 

atunci. Veți practica învățăturile mele și, la fel ca Maestrul vostru, veți răspândi învățăturile mele. Voi veți 

fi discipolii buni care predau prin exemplu și care aduc Vestea cea Bună omenirii. 

44 Vei face cunoscute învățăturile mele, care au fost scrise de "penele de aur", în toată puritatea și 

claritatea, și din toate aceste pagini de text vei produce o carte pentru a le face cunoscute oamenilor. Este 

cel de-al treilea Testament, dictat în acest moment de Tatăl, ca Spirit Sfânt, prin organul mental al omului. 

În ea vă dau învățăturile Mele, silabă cu silabă, pentru ca voi să le înțelegeți și să le aplicați. 

Scurt este deja momentul în care voi vorbi în această formă. Dar când veți fi pregătiți și când inima 

voastră va fi un sanctuar pentru Divinitatea Mea, voi locui în voi. 

45 Vă dau învățătura mea pentru ca voi să fiți copii ai luminii. Vă dau înțelepciunea mea pentru ca 

mâine să deveniți învățători. Căci veți primi acele mulțimi epuizate, flămânde și însetate, care nu au golit 

decât un pahar de suferință. Vouă, ucenicilor mei, vă revine sarcina de a îndepărta acest pahar amar de pe 

buzele lor, de a le oferi binefacere și pace și de a-i conduce spre portul mântuirii. Ridicați-vă, formând un 

singur trup, și aveți o singură și aceeași voință de a Mă iubi și de a sluji umanitatea. 

46 Nu vă uitați la pata și la păcatul lor, pentru că deja în Era a doua am învățat să iertați. Nu uitați: 

Când păcătoasa s-a prosternat la picioarele Mele, le-am spus celor care o condamnau: "Cine dintre voi este 

fără de păcat să arunce primul piatra". Atunci aceia au fost consternați pentru că au auzit vocea conștiinței. 

Și când femeia aceea și-a ridicat privirea, i-am zis: "Unde sunt cei care te acuză? Întoarce-te la casa ta și 

nu mai păcătui." La fel, iubiți ucenici, nu-i judecați pe semenii voștri, căci numai eu pot judeca acțiunile 

voastre. 

47 Sufletul trebuie să vină la Mine curat ca un fulg de nea. Pregătiți-vă, oameni binecuvântați, ca să 

nu vă simțiți orfani după ce nu veți mai primi acest Cuvânt, ci purtați-Mă în inima voastră și comunicați cu 

Mine din duh în duh. 

48 În orice moment v-am arătat calea, v-am luminat sufletul pentru ca voi să fiți uniți în Lucrarea Mea 

Divină. 

49 Unii dintre voi au îndeplinit Legea pe care am confirmat-o în această a treia eră prin intermediul 

intelectului uman. Tu ai fost exemplul pe care l-am arătat lumii. Dar alții dintre voi s-au oprit din drum. 

50 Mă întrebi: "Maestre, care este calea pe care ar trebui să o urmez pentru a dobândi merite în viața 

mea?". Și ca Maestru, care vă învață neobosit pentru ca voi să nu fiți ignoranți, v-am dat lumina, v-am 

inspirat și v-am vorbit prin conștiința voastră pentru ca voi să lucrați în coridorul meu. 

51 Vă dau din belșug roadele copacului puternic, ca să vă simțiți puternici, ca să vă străduiți și să 

munciți neobosit. 

52 Ți-am inundat sufletul cu mila mea, astfel încât nu-ți lipsește nimic. V-am potolit setea și foamea 

cu esența Cuvântului meu și v-am încredințat Lucrarea mea ca pe o bijuterie de o valoare inestimabilă. 

53 Unii dintre voi au călătorit pe calea luminii, și pe ea v-ați reîmprospătat. Ceilalți au rătăcit pe căi 

greșite, iar durerea și epuizarea le-au invadat viețile. 

54 I-am chemat pe aleșii Mei fără să mă uit la rasa, culoarea, clasa socială sau poziția lor, fără să iau 

în considerare dacă și-au antrenat inteligența sau dacă au organe intelectuale neinstruite și neîndemânatice. 

Eu i-am ales din lume și i-am pregătit cu lumina și cu harul Meu pentru a Mă face cunoscut prin mijlocirea 

lor. Am sunat bărbați, femei, copii și adulți care s-au săturat de lume și sunt dezamăgiți de ea. 

Am purificat femeile care au băut un pahar amar, le-am mângâiat și le-am transformat în slujitoarele 

mele. Am stabilit o limită pentru tinerii care pier în această a treia eră din cauza corupției lumii. Le-am dat 



U 355 

111 

mâncarea de la masa Mea și i-am invitat să mărească numărul lucrătorilor Mei, al discipolilor Mei în acest 

timp. 

55 V-ați consacrat în slujba Mea și îmi cereți să vă ajut să ajungeți la scopul călătoriei vieții. Eu vă 

încurajez, vă ajut și vă întăresc sufletul și trupul pentru a ajunge la Mine. 

56 V-am salvat când ați fost aproape de a cădea în prăpastie și de a deveni prada lupului flămând. 

Unii dintre voi recunosc marea mea iubire pentru voi și laudă numele meu. Dar ceilalți îmi prezintă doar 

durerea pe care și-au creat-o ei înșiși. 

57 Unii dintre voi îmi cer să vă prelungesc zilele de existență pe pământ pentru a mă sluji. Dar ceilalți 

îmi arată picioarele lor obosite și inimile lor rănite de vicisitudinile acestei vieți. Dar eu vă spun: V-am 

trimis pe toți să locuiți pe această planetă pentru a face fapte de merit pentru progresul sufletului vostru. 

58 Adevărat vă spun: Am venit să-i salvez pe păcătoși. Unii dintre voi sunt hotărâți să urmeze 

învățăturile Mele. Dar alții trăiesc după propria lor voință și îmi prezintă durerea lor. Dar Tatăl vă spune: 

"Recunoașteți, copiii mei, că nu urmați învățăturile mele și de aceea durerea vă chinuie, deși nu aceasta 

este voința mea. Recunoașteți-l pe Ilie ca pe un păstor neobosit care vă caută pe cărări, în subpădure, 

pentru a vă aduce din nou la stâna oilor. 

59 El te lasă să te odihnești în brațele sale de păstor și te aduce în prezența mea. Apoi se roagă pentru 

turma sa pentru ca voi să primiți din nou mila mea, iertarea mea și binecuvântarea mea. 

60 Ce Îmi ceri în această zi, ce ai nevoie și nu vreau să-ți dau? 

Îmi spui să te iert și să te încurajez în luptă ─ mai mult, că ai suferit și ai nevoie de mângâiere. Nimic 

nu trece neobservat de Mine. Ți-am urmat pașii și am intrat în inima ta ca un hoț pentru a cunoaște tot ceea 

ce este în tine. Tot ceea ce îmi veți cere vi se va da. 

61 Voi, care căutați prezența mea în spirit, nu aveți nevoie să faceți un cult exterior, nici să participați 

la ritualuri și ceremonii. Voi veniți în aceste locuri de întâlnire umile, unde vreau să vă adunați pentru a vă 

face auzit Cuvântul Meu, și aici vă ridicați pentru a Mă găsi. 

62 În prezent, caut suflete de bunăvoință care să-i ia ca model pe apostolii mei din Era a doua. Astăzi 

nu am venit să devin om, iar manifestarea mea este subtilă. Prin urmare, trebuie să vă pregătiți și să vă 

purificați pentru a putea percepe orice semn sau indiciu de la Mine. 

63 Luați-l ca model pe Ilie, păstorul neobosit care luptă și pregătește sufletul poporului. Ajută-l în 

sarcina sa dificilă și bucură-te când îți descoperi darurile. Deschideți ochii sufletului și priviți deja în 

această lume perfecțiunea celorlalți ─ a lumilor spirituale. 

64 Dă-Mi tributul îndeplinirii misiunii tale, așa cum fac ființele înalte, cei drepți. Nu studiați Lucrarea 

Mea în mod superficial, pentru că atunci nu o veți înțelege și nici nu-i veți descoperi perfecțiunea. Luați-l 

ca pe cel de-al treilea testament pe care îl voi lăsa umanității și amintiți-vă că în trecut v-am vorbit cu 

aceeași dragoste: Iehova cu vocea Sa de dreptate când a vorbit oamenilor în prima eră ─ apoi Iisus cu 

Cuvântul Său răscumpărător, iar astăzi Duhul Mângâietor au condus sufletul omenesc pe o singură cale. 

Este unul și același Spirit Divin care a strălucit asupra voastră în toate timpurile. 

65 Nu spuneți că Mă iubiți doar atunci când ați primit alinare pentru suferințele voastre și apoi plecați. 

Vedeți cum florile își păstrează frumusețea și parfumul chiar și atunci când vremea este aspră. Astfel și voi 

Mă veți iubi ─ atât în zilele de pace, cât și în cele de încercare. 

Parabola 

66 Un tânăr se afla într-o barcă pe o mare agitată. Dar, în ciuda violenței valurilor, barca a rămas 

calmă. 

Acel tânăr a descoperit în mijlocul acestei mări doisprezece oameni simpli care păreau naufragiați. I-a 

tras în barca lui și le-a spus: "Vă voi duce în port și vă voi da tot ce aveți nevoie. Acei oameni au 

îngenuncheat în fața Mântuitorului lor și i-au mulțumit. Dar în sufletele lor se simțeau nedemni să fie cu el. 

Văzându-i astfel, tânărul le-a zis: "Eu am venit să mântuiesc pe păcătoși, am căutat pe cei săraci ca să-i 

îmbogățesc prin harul Meu. Îi caut pe cei bolnavi ca să le dau 

Sănătate pentru a da." 

Când naufragiații au auzit aceste cuvinte, au recunoscut cine era tânărul care îi salvase de la pieirea în 

valurile agitate ale mării. Apoi i-au spus: 

"Doamne, lumina unei noi zile a răsărit pentru noi și pentru toți cei care au nevoie." 
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Tânărul acela le-a spus: "Acum vă îndemn să treceți marea aceasta agitată". Atunci cei doisprezece 

care fuseseră salvați au rămas uimiți când au văzut că, în calea acelei bărci, valurile învolburate au devenit 

blânde și ascultătoare la glasul salvatorului lor. 

Acei naufragiați care nu ascultaseră de o poruncă, de o lege și care deveniseră păcătoși și nevoiași, s-au 

pocăit și i-au spus: "Doamne, dă-ne din nou învățătura Ta". 

Atunci Domnul le-a arătat o carte deschisă în care era scrisă o instrucțiune perfectă și le-a spus: "Acum 

vă încredințez această corabie, ca să salvați pe cei naufragiați". Ei au acceptat această misiune cu bucurie 

și au jurat să fie ascultători pentru a îndeplini această misiune. 

În calea acelei bărci, cei care s-au scufundat în acea mare au fost salvați, iar acei oameni au rămas 

uimiți, convinși de puterea pe care Domnul le-a dat-o.  

Sfârșitul parabolei 

67 Maestrul vă spune cu adevărat: v-am chemat în această a treia eră, în timp ce lumea se îndreaptă 

spre culmea depravării sale, pentru a vă salva în această barcă prin învățătura pe care v-am încredințat-o, 

pentru ca voi să o arătați umanității. 

68 După acest timp de învățături, veți fi capabili să vă îndepliniți misiunea în lume. Veți fi însoțiți de 

îngerii voștri păzitori și veți avea ca normă credința și dreptatea. Trebuie să luptați neîncetat împotriva 

ignoranței, dar trebuie să vă folosiți și de milă și răbdare în dificila voastră sarcină de a instrui și corecta. 

69 Eu vă înțeleg rugăciunea, vă ascult cererile, vă cunosc dorințele și speranțele și vă spun: fiți 

liniștiți, nimic nu vă va lipsi. Vei avea toate mijloacele necesare pentru a-ți îndeplini misiunea spirituală, 

iar pentru conservarea corpului tău îți voi da tot ce ai nevoie. 

70 Vă binecuvântez în această dimineață de har. Fie ca rugăciunea voastră sinceră să fie ca o mantie 

care înfășoară națiunile, în timp ce eu le binecuvântez acum și în veci. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 356  
1 Voi sunteți cei care ați crezut în venirea mea. Aceștia sunt deja ultimii ani ai manifestării mele, și 

totuși veniți în grabă să mă ascultați, ca și cum ar fi fost zilele în care ați fi început să fiți discipolii mei. 

2 Mulți au fost chemați în acest timp, dar numai câțiva M-au urmat. Dar peste toți a coborât lumina 

Duhului Meu. Dacă în acea a doua eră am spus: "Fericiți cei care au crezut fără să vadă", acum vă repet: 

"Fericiți cei care au crezut fără să vadă, m-au urmat și au perseverat!". 

3 Deși trebuie să vă spun că nimeni nu ar trebui să fie surprins de manifestarea și prezența Mea sub 

această formă, pentru că a fost deja profetizată și promisă de Mine în Era a Doua. Nu v-am surprins, nu 

aceasta a fost intenția mea. Dacă ați fost surprinși de venirea mea și dacă mulți au fost surprinși când au 

aflat de manifestarea mea, a fost pentru că erați absorbiți spiritual într-un somn adânc. A fost pentru că nu 

erai treaz. 

4 După plecarea mea în Era a doua, întoarcerea mea a fost așteptată din generație în generație de cei 

care au avut încredere în mine. De la părinți la copii, promisiunea divină a fost transmisă mai departe, iar 

cuvântul meu a menținut vie dorința de a experimenta întoarcerea mea. 

Fiecare generație se credea cea mai înzestrată, așteptând ca în ea să se împlinească cuvântul Domnului 

lor. 

5 Așa a trecut timpul, au trecut și generațiile, iar din inimi promisiunea mea era tot mai mult 

suprimată și se uita să veghezi și să te rogi. 

6 Secolele au trecut și, când omenirea nici măcar nu se mai aștepta ca Eu să pot veni în momentul cel 

mai puțin așteptat ─ când oamenii erau cel mai departe de adevăr ─, Mi-am făcut simțită prezența 

spirituală în împlinirea cuvântului Meu. 

7 Forma pe care am ales-o pentru a Mă face cunoscut oamenilor din acest timp i-a surprins și chiar i-

a încurajat pe mulți să o condamne fără a reflecta mai întâi asupra revelațiilor Mele din trecut. 

8 Vă spun că orice formă pe care aș fi ales-o pentru a Mă manifesta i-ar fi derutat pe toți cei care nu 

erau pregătiți să Mă primească. Dar pentru cel care era treaz și pregătit, nicio formă pe care aș fi folosit-o 

pentru manifestarea Mea nu l-ar fi surprins, pentru că m-ar fi simțit în fiecare formă de manifestare. 

9 Toți cei care au crezut în Mine în acest timp ─ toți cei care M-au simțit și toți cei care M-au urmat 

─ cu adevărat, vă spun, ei M-au așteptat spiritual. Fără să fie conștienți, ei au căutat întoarcerea Mea și au 

așteptat Cuvântul Meu. 

10 Promisiunea Mea din acele zile nu a fost făcută pentru un singur popor, ci pentru întreaga 

umanitate, motiv pentru care vă spun astăzi că lumina Mea nu a coborât doar în aceste mulțimi care Mă 

aud prin organul de înțelegere al purtătorilor de voce, ci că Mă manifest în mii de feluri pe calea tuturor 

oamenilor, pentru a le face perceptibilă venirea unui timp nou. 

Trebuie să vă spun, de asemenea, că au fost unii care, deși Mă așteptau de la o zi la alta și de la o viață 

la alta, când M-au văzut venind în forma în care Mă aveți voi, nu au putut crede prezența Mea și au plecat. 

De ce?: Pentru că multă vreme au creat în imaginația lor o formă de manifestare care nu era exact cea pe 

care am ales-o eu. 

11 Înțelegeți că deciziile mele și inspirațiile mele sunt dincolo de orice presupunere sau imaginație 

umană. 

12 V-am dat multe dovezi că lucrările mele sunt mai presus de ceea ce omul poate înțelege ca adevăr 

și perfecțiune. 

13 Ceva din ceea ce i-a derutat cel mai mult pe unii oameni este învățătura Mea exprimată prin 

intermediul organelor limitate ale intelectului uman. Dar dacă cei care se simt iritați din acest motiv ar 

încerca să pătrundă în Cuvântul Meu ─ cu adevărat, vă spun, ar descoperi curând motivele pe care le-am 

avut pentru a alege tocmai o ființă umană nepregătită și chiar impură pentru a asculta învățătura Mea. 

Atunci vor descoperi că motivele pentru care am ales acest mijloc au fost iubirea Mea, dreptatea Mea și 

Legea eternă, în virtutea căreia sufletul uman va putea comunica direct cu Tatăl său, o formă de 

comunicare la care vor participa simultan calitățile sufletului și facultățile trupului. 

14 Este firesc ca cel care se știe păcătos să se considere nevrednic de un astfel de har. Dar este corect 

să știi și că văd dincolo de prezența ta și că sunt deasupra imperfecțiunilor tale. 
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15 Înțelegeți ─ din moment ce faceți parte din Mine - că singurul lucru pe care îl fac este să vă ajut să 

vă purificați și să vă perfecționați, astfel încât să puteți trăi în Mine. 

16 Nu mai este potrivit ca alții să câștige merite pentru păcătoși. Acele vremuri au trecut deja, dar 

acele merite sunt prezente ca exemple. 

17 Astăzi, păcătosul însuși va fi cel care va dobândi merite pentru mântuirea sa. Vreau să fiu ghidul 

său, profesorul său, salvatorul său. 

18 Când au iubit părinții de pe pământ doar copiii buni și i-au detestat pe cei răi? De câte ori i-am 

văzut cel mai iubitor și mai grijuliu față de cei care îi rănesc și îi fac să sufere cel mai mult! Cum ar fi 

posibil ca tu să faci fapte de iubire și de iertare mai mari decât ale mele? Când s-a văzut vreodată că 

Maestrul trebuie să învețe de la discipoli? 

19 Să știți, așadar, că nu consider pe nimeni nedemn de Mine și că, de aceea, calea mântuirii vă invită 

veșnic să o parcurgeți, așa cum porțile împărăției Mele, care sunt lumină, pace și bine, sunt veșnic 

deschise în așteptarea sosirii celor care erau departe de Lege și de Adevăr. 

20 Din această cauză, am vrut să aleg din mulțimea de creaturi păcătoase pe cei pe care îi voi folosi ca 

instrumente pentru a face auzit Cuvântul Meu. 

21 Câte cazuri de înnoire reală au existat printre cei pe care i-am ales pentru această slujbă! Câte 

dovezi de convertire și de pocăință! 

22 Am anunțat că revenirea Mea va fi în duh, și astfel am împlinit-o în acest timp. De ce aș fi ales un 

alt mijloc, care nu ar fi fost omul, pentru a Mă face cunoscut, de vreme ce pe oameni i-am căutat? A fost 

suficient ca aceste mulțimi să se spiritualizeze puțin, iar sensibilitatea lor le-a permis să perceapă prezența 

și esența Mea și să găsească acest tip de manifestare corectă și naturală. 

23 Trebuie să vă spun că nu toți au venit cu o sensibilitate suficientă pentru a putea trăi din prima 

clipă senzația prezenței mele. Pentru că, în timp ce unii au venit cu o privire spirituală alertă pentru a 

vedea această lumină și pentru a înțelege esența Cuvântului meu, alții au venit cu ochii fizici, motiv pentru 

care judecățile, evaluările și observațiile lor au fost superficiale, fiind mereu preocupați doar de exterior. 

Pentru că în loc să caute sensul sau esența cuvântului, ei au judecat corectitudinea mai mare sau mai mică 

a limbii și apoi au întrebat despre viața purtătorilor de voce, despre modul lor de viață, despre felul lor de a 

vorbi și chiar despre îmbrăcămintea lor. 

24 Aceștia din urmă, desigur, trebuiau să descopere imperfecțiuni la cei care sunt doar începători în 

ceea ce privește această Lucrare, iar apoi au negat tot adevărul învățăturii mele, în timp ce primii au trecut 

cu vederea defectele, limitele și sărăcia slujitorilor mei, considerând că sunt doar oameni și, prin urmare, 

comit erori, și că urmăreau doar sensul, esența acestui Cuvânt, motiv pentru care au găsit prezența 

Spiritului meu în acest "buchet". 

25 Cel care nu acordă atenția cuvenită cuvintelor mele, nici nu se adâncește în conținutul lor, nu va 

putea niciodată să le găsească adevărul și nici nu va găsi clarificarea sau rezolvarea tuturor îndoielilor sale. 

26 Eu sunt cel care explică totul în cuvântul meu, astfel încât să nu existe nici cea mai mică eroare sau 

îndoială printre discipoli. 

27 Amintiți-vă cât de des v-am spus să învățați să căutați esența acestui cuvânt, sensul care se află 

dincolo de forma umană a limbii voastre. Amintiți-vă că v-am spus să nu vă simțiți jigniți de forma 

pământească a Cuvântului, pentru că atunci nu-i veți găsi sensul, și că trebuie să țineți cont întotdeauna de 

faptul că M-am făcut cunoscut prin păcătoși, prin oameni cu minți neinstruite, fără educație și studiu, 

astfel încât să nu acordați prea multă importanță formei exterioare a Cuvântului și să învățați să atribuiți 

manifestării Mele adevărul pe care îl are, precum și să atribuiți acestor corpuri ceea ce li se cuvine. 

28 Recunoașteți că nu toți au căutat lumina mea și nici nu toți au fost discipoli care s-au străduit să 

devină discipoli. 

Aflați acum de ce mulți Mi-au întors spatele și continuă să pretindă că au suferit dezamăgiri din partea 

lucrătorilor Mei! 

29 Sunt inimi însetate care au fost la sursa adevărului inepuizabil și care nu au putut să se aplece să 

bea până la sațietate. Ei au un gol foarte mare în ei și continuă să caute și să cheme fără să găsească ceea 

ce sufletul lor are nevoie. Dar într-o zi se vor apropia din nou de această cale, și atunci experiența lor 

dureroasă le va spune să nu Mă mai caute în exterior, ci în adânc. Când se vor întoarce, veți vedea 

înțelepciunea strălucind în cei care M-au ascultat cu fervoare ─ în cei care au rămas alături de Maestru și 
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care au fost răsplătiți pentru credința și spiritualizarea lor prin lumina care se revarsă asupra lor, 

dezvăluindu-le mari mistere și învățături. 

30 V-am testat pe toți înainte de a veni să fiți martori la manifestarea Mea. Am trimis dovezi înțelepte 

fiecăruia dintre discipolii mei, pentru ca ei să vă ofere ocazia de a fi martori ai prezenței mele. Dar 

adevărat vă spun: În timp ce unii au fost devotați, umili și ascultători față de chemarea Mea, alții, deși și ei 

M-au auzit, au rămas fără credință, fără voință și au fost adesea plini de mândrie, de aversiune și chiar de 

rea-voință. Ce poate primi sufletul când mintea este întunecată și inima otrăvită? O astfel de persoană va 

vedea doar imperfecțiunile. 

31 Vă testez pe toți. De asemenea, îi testez pe cei care Mă urmează în mod continuu, cu intenția ca 

întreaga lor ființă să fie întărită și ─ dacă Cuvântul Meu nu mai poate fi auzit prin acest mijloc ─ să aibă 

înțelepciunea conținută în Cuvântul Meu și, în același timp, să aibă toată puterea necesară pentru a 

răspândi această învățătură cu adevărată puritate. 

32 Discipolii mei trebuie să fie convinși că, atunci când nu mă vor mai auzi ca acum, exemplul lor va 

fi foarte important. Căci atunci discipolii cei mai buni vor fi cei care îi vor învăța pe ceilalți prin faptele 

lor. Ei trebuie să știe că mărturia pe care o dau despre Cuvântul Meu va fi întotdeauna însoțită de fapte. 

33 Dacă mâine, când va veni timpul mărturiei pentru acest popor, poporul meu nu va trăi cuvântul 

meu ─ dacă nu-și va conforma faptele la adevărul meu, nu-i va fi de nici un folos să repete cuvintele mele, 

oricât de perfecte ar fi ele. 

34 Oricine are dorința de a face palpabile cuvintele mele în inimi trebuie să se îmbrace cu iubire, să 

fie pătruns de milă, să dobândească un stoc de umilință și răbdare, să fie gata să ierte și să fie de 

bunăvoință pentru a ușura suferințele semenilor săi. Atunci va experimenta cum cea mai dură și mai 

reticentă inimă este zdruncinată și mișcată de cuvântul meu, care este eficient în inima discipolilor mei. 

35 Din moment ce știți că motivul pentru care mulți dintre semenii voștri nu perseverează în 

ascultarea acestui cuvânt este faptul că au descoperit imperfecțiunile voastre, încercați să vă descurajați pe 

cât de mult puteți să încălcați legea mea, știind că exemplul vostru exercită o mare influență asupra lor. 

36 Vreau să vă simțiți mulțumiți de voi înșivă, ca conștiința voastră să nu vă reproșeze niciodată că 

vreunul dintre semenii voștri s-a abătut de la calea cea dreaptă pentru că nu ați știut să-i arătați puritatea și 

adevărul Lucrării mele. 

37 Când am vorbit mulțimilor în Era a Doua, Cuvântul Meu ─ perfect în sens și formă ─ a fost auzit 

de toți. Privirea mea, pătrunzând în inimi, a descoperit tot ceea ce fiecare ținea în sine. La unii era îndoială, 

la alții credință, iar la alții o voce plină de teamă îmi vorbea: erau bolnavi a căror durere îi făcea să spere 

într-o minune din partea mea. Au fost unii care au încercat să-și ascundă batjocura când M-au auzit 

spunând că vin de la Tatăl pentru a aduce împărăția cerurilor la oameni, și au fost și inimi în care am 

descoperit ură împotriva Mea și intenția de a Mă reduce la tăcere sau de a Mă elimina. 

38 Aroganții, fariseii, au fost cei care s-au simțit loviți de adevărul Meu. Pentru că, deși Cuvântul 

Meu era atât de clar, atât de plin de iubire și atât de reconfortant ─ deși era întotdeauna confirmat de 

lucrări puternice ─ mulți oameni au continuat să dorească să descopere adevărul prezenței Mele 

judecându-Mă după omul Isus, investigând viața Mea și îndreptându-și atenția spre modestia hainelor 

Mele și spre sărăcia Mea absolută de bunuri materiale. 

Dar nu se mulțumeau să Mă condamne pe Mine, ci îi condamnau și pe ucenicii Mei, urmărindu-i 

îndeaproape dacă vorbeau, dacă Mă urmau pe căi sau dacă stăteau la masă. Cât de supărați au fost fariseii 

când, într-o anumită ocazie, au văzut că ucenicii Mei nu s-au spălat pe mâini înainte de a se așeza la masă! 

Bietele capete care au confundat curățenia trupului cu puritatea sufletului! Ei nu erau conștienți de faptul 

că, atunci când se atingeau de pâinea sfântă în templu, mâinile lor erau curate, dar inimile lor erau pline de 

putreziciune. 

39 Atâta timp cât am predicat în lume, nu am spus niciodată că discipolii Mei sunt deja stăpâni sau că 

ar trebui să fie ascultați. Erau încă ucenici care, captivați de lumina Cuvântului Meu, Mă urmau de 

bunăvoie, dar care încă mai făceau greșeli, pentru că era nevoie de timp pentru ca ei să se schimbe și, 

ulterior, să acționeze ca un exemplu pentru oameni. Erau bolovani care erau încă netezite de dalta iubirii 

divine, pentru ca mai târziu să se transforme și ei în diamante. 

40 Când vă spun că discipolii mei au făcut greșeli, amintiți-vă de acea ocazie când am vorbit mulțimii 

și, pentru că printre ei erau câteva femei care își țineau copiii mici de mână sau în brațe, discipolii mei, 
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gândindu-se că acei copii ar putea să Mă molesteze, au făcut greșeala de a le spune acelor mame să plece 

cu copiii lor, deoarece considerau că Cuvântul meu era doar pentru adulți. Căci ei nu știau că Cuvântul 

Meu este destinat duhului, fie că este vorba de un bătrân, de o persoană matură, de un tânăr sau de un 

copil, și că este același lucru dacă este vorba de un bărbat sau de o femeie, deoarece sexul nu are nimic de-

a face cu duhul. 

41 Ce durere au trăit acele mame care s-au apropiat de Isus pentru ca El să le binecuvânteze micuții și 

cum s-au îndoit, la acel gest al discipolilor mei, de mila și de iubirea pe care Eu le emanam în cuvântul 

Meu! De aceea a trebuit să-mi ridic vocea și să le spun: "Lăsați copiii să vină la Mine". 

42 M-am folosit de aceste greșeli pentru a le da lecții discipolilor Mei. Când am fost arestat în 

Grădina Măslinilor, unul dintre ucenicii Mei, Petru, încercând să Mă apere, a dat o lovitură de sabie 

împotriva slujitorului Marelui Preot. Apoi am spus: "Ridică-ți din nou sabia. Căci toți cei ce iau sabia vor 

pieri de sabie." 

43 M-am despărțit de ucenicii mei și atunci ei au rămas în locul meu ca să dea mărturie prin faptele și 

cuvintele lor. Spiritul meu i-a copleșit cu lumină și i-a inspirat la toate acele lucrări care vor servi la 

răspândirea seminței mele în întreaga lume și vor dăinui ca exemplu de iubire, umilință și înălțare. Ei nu 

mai erau copii fragili și se transformaseră în discipoli înflăcărați, demni reprezentanți ai Maestrului lor pe 

pământ. Prudența, îndoiala și eroarea au făcut loc adevărului, pe care l-au mărturisit în fiecare dintre 

lucrările lor. 

44 Iubiți oameni, și voi, în timpul proclamării mele în acest timp, ați făcut greșeli, ați avut infirmități, 

ați căzut în ispite și v-ați îndoit uneori. Dar voi întrerupe proclamarea Mea și vă voi da timp să reflectați, 

să vă pregătiți și să deveniți puternici, pentru că și voi veți rămâne pe pământ pentru a da mărturie despre 

Cuvântul Meu ─ o mărturie care va fi prin faptele voastre. 

45 Nu vă gândiți, totuși, dacă misiunea voastră va fi grea și dureroasă. Adevărat vă spun că, atunci 

când veți ajunge la echiparea spirituală, nimic nu vi se va părea greu sau dificil. 

46 În mod imperceptibil, veți începe să duceți o viață virtuoasă, iar aceasta va fi cea mai clară 

mărturie pe care o veți da semenilor voștri despre adevărul meu. 

47 Amintiți-vă că, în ciuda imperfecțiunilor voastre, ați făcut deja de multe ori minuni. Amintiți-vă, 

așadar, că atunci când spiritualitatea voastră va înflori pe deplin în voi, lucrările voastre vor fi mai mari. 

48 Văd că nu considerați încă atât de important ceea ce are exemplul dumneavoastră pentru alții. Nu 

ai vrut să fii clar în legătură cu puterea care se află în cuvintele tale, precum și în rugăciunea și faptele tale. 

49 Eu sunt Singurul care cunoaște semințele pe care acțiunile voastre le semăn în inimi și las roua 

mea de viață și de iubire să coboare peste semințele voastre pentru ca ele să nu piară. Dar este necesar să 

credeți în adevărul faptelor voastre, ca să nu le abandonați, căci abia le-ați început. Fiți conștienți de faptul 

că întotdeauna vor fi ochi care vor privi tot ceea ce faceți și ar fi bine ca acești ochi să descopere 

întotdeauna un exemplu de ascultare a învățăturilor mele. 

50 În calea ta au căzut multe ochiuri ale ignoranței. Prin cuvântul tău, unii dintre semenii tăi s-au 

abătut de la calea viciului. Exemplul tău de liniște a servit la restabilirea armoniei în multe case lovite de 

vâltoarea discordiei. Mulți bolnavi au simțit asupra suferințelor lor balsamul pe care l-ai revărsat asupra lor 

și astfel i-au eliberat de necazurile lor, iar pe mulți i-ai întărit în inimile lor împotriva persecuțiilor și 

pericolelor lumii. 

51 Atunci de ce nu le dați operelor voastre valoarea pe care o au? Nu vă spun să vă lăudați cu ele, nici 

să le faceți cunoscute ─ nu, vreau doar să vă spun că, în fiecare dintre cazurile în care îmi revărs 

milostivirea mea, recunoașteți importanța pe care lumina care curge prin voi o poate avea în viața 

semenilor voștri. Pentru că atunci nu veți mai putea să vă abandonați semințele. 

52 Iubiți semănători! Duceți pacea Mea în toată lumea, în ea este iubirea Mea, mila Mea, adevărul 

Meu și balsamul Meu! Aveți acest balsam în rugăciune, în gând, în cuvânt, în privire, într-o mângâiere, în 

toată ființa voastră, și cu adevărat vă spun că numai ziua de muncă duhovnicească pe pământ va fi pentru 

voi bogată în satisfacții, dar niciodată amară. 

53 În curând nu mă voi mai manifesta în această formă. Dar vă voi lăsa plini de puterea și de lumina 

Mea și de aceea nu vă temeți că vă voi lăsa ca pe niște oi în mijlocul lupilor. 
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54 Absența cuvântului meu nu ar trebui să fie un motiv pentru voi să vă răciți, încetarea acestor 

manifestări nu ar trebui să vă facă să vă îndepărtați unii de alții ─ dimpotrivă, tocmai atunci ar trebui să vă 

uniți și mai mult pentru a putea face față luptei și încercărilor. 

55 Este încă departe momentul în care vă veți apropia unul de celălalt din punct de vedere spiritual, 

atâta timp cât sunteți departe unul de celălalt din punct de vedere fizic. 

56 În prezent, încă mai aveți nevoie să vă vedeți și să vă auziți unul pe celălalt ─ în prezent, încă mai 

aveți nevoie să vă oferiți unul altuia căldură, putere, credință și curaj. 

57 Mi-am exprimat voința mea ca voi să continuați să vă adunați pentru o perioadă de timp după 

plecarea mea, astfel încât pregătirea voastră să vă facă demni de a fi martori ai prezenței mele spirituale în 

sânul adunărilor voastre. Dar odată ce credința voastră va deveni puternică, hotărârile voastre se vor fi 

maturizat și veți fi obișnuiți să Mă căutați și să Mă primiți de la un spirit la altul, atunci veți fi în stare să 

vă împrăștiați pe diverse căi ca semănători ai acestei Doctrine care eliberează și înalță sufletul. 

58 Mă voi prezenta întotdeauna la adunările voastre și în cadrul lor îmi voi revărsa inspirația asupra 

fiecărui organ al minții. Dar chiar acum vă spun: Binecuvântate sunt inimile care, în acele zile, când 

Cuvântul Meu nu va mai fi auzit, vor continua să simtă în difuzarea lui aceeași emoție care le cuprinde 

acum, în timp ce așteaptă ca raza Mea să coboare. 

59 Vreau ca adunările voastre să fie pătrunse de pace, pentru ca meditația voastră să fie profundă și să 

vă permită să descoperiți esența Cuvântului meu, dar să nu apară niciodată conflicte sau pasiuni în aceste 

ocazii. Căci atunci veți culege doar întuneric. 

60 Îți dau o cheie invizibilă care va închide ușa oricărei tentații. Dar, în același timp, voi deschide 

ușile către inspirație. Căci fiți mereu conștienți că tocmai atunci revelația celei de-a treia ere se va revărsa 

asupra voastră din abundență, pentru că această proclamare prin intermediul purtătorilor mei de cuvânt a 

avut doar rolul de a vă pregăti. 

61 Spiritualizarea, adunarea interioară și înălțarea gândirii voastre vor fi cheia care vă va deschide ușa 

către noi revelații, în lumina cărora veți găsi elucidarea tuturor misterelor și a tot ceea ce nu este elucidat. 

62 Veți continua să vă străduiți să atrageți noi enoriași care vor fi apoi noii discipoli, "ultimii", peste 

care voi revărsa și Eu Duhul Meu. Inima ta nu trebuie să se închidă la durerea celorlalți ─ dimpotrivă, mila 

ta trebuie să fie mai mare față de cei slabi și de cei care suferă, față de cei epuizați, înfometați spiritual și 

însetați de iubire. 

63 Voi trebuie să aveți grijă ca adunările voastre să aibă puterea spirituală care să atragă pe semenii 

voștri, așa cum în acest timp Cuvântul meu a atras și a adunat marile mulțimi. 

64 Rugăciunea voastră va face minuni în aceste adunări ori de câte ori vă uniți gândurile și vă ocupați 

de problemele semenilor voștri ca și cum ar fi ale voastre. Atunci veți simți mângâierea, sănătatea pentru 

trupul sau sufletul lor, revărsându-se asupra lor ─ pacea pentru inima lor, lumina care îi ridică spre 

adevărata viață. 

65 Având în vedere toate aceste dovezi ale prezenței mele, inima voastră nu va rata sfârșitul perioadei 

actuale, deoarece aveți Cuvântul meu în scris pentru a-l interpreta cu cea mai mare pregătire; atunci îl veți 

simți profund. 

66 Vor apărea interpreți ai învățăturilor mele, clarvăzători cu viziune clară și cuvânt adevărat. Veți 

folosi un mod mai spiritual de a-i vindeca pe cei bolnavi. Puterea de vindecare pe care am pus-o în tine va 

ajunge mai întâi la sufletul bolnavului și îl va inspira să își ridice trupul prosternat și îl va învăța cum să 

învingă suferința și patimile pentru a-și recăpăta adevărata libertate a sufletului. 

67 Toată munca voastră să fie modestă și tainică, nimeni să nu lase să germineze în inima sa invidia 

sau vanitatea. Pentru că dacă s-ar întâmpla așa ceva, nu ați vedea să se producă miracolul dialogului între 

spirite, pe care veți începe să îl practicați odată ce etapa actuală se va încheia. 

68 Așa cum în aceste ultime zile ale manifestării Mele am răsplătit cu cuvântul Meu plin de revelații, 

esențe și învățături pregătirea pe care ați avut-o ─ pentru a-l asculta ─ tot așa în zilele dialogului vostru de 

la Spirit la Spirit voi ști să răsplătesc înălțarea voastră cu inspirații și profeții care vor zgudui lumea. 

69 Zelul, respectul, ascultarea discipolilor mei vor fi răsplătite cu beneficii spirituale. 

70 Vor veni oameni de pe alte meleaguri să vă întrebe ce am învățat și ce am anunțat, iar voi veți 

repeta cuvintele mele. Dar dacă unele sau mai multe dintre învățăturile Mele vor fi șterse din memoria 
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voastră, veți consulta cartea pe care inspirația Mea o dictează în prezent acelor discipoli care sunt numiți 

"pene de aur". 

71 Această carte va fi pentru toți, fără excepție și fără privilegii, așa cum cuvântul meu a fost pentru 

toți. În acest fel, învățătura mea nu va fi îngropată în inimile câtorva și își va da lumina pentru totdeauna. 

72 Chiar și acum îndemn acest popor să ia aminte la această carte pe care o va avea în curând ─ să nu 

lăsați lecțiile ei să cadă în uitare, ca paginile ei să nu rămână închise. Amintiți-vă că în zilele de luptă care 

vor veni, veți găsi în aceste lecții armele necesare pentru luptă, răspunsul potrivit la întrebările pe care vi le 

pune omenirea și soluția la încercările voastre. 

73 Această carte îl va ajuta pe ucenicul cu memoria slabă, îl va ajuta și pe cel care este lipsit de glas și 

va fi necesară doar pentru că intenția sa este inspirată de milă și de iubire pentru semenii săi, pentru ca în 

momentele în care repetă cuvintele Mele, când le citește, să facă simțită prezența Mea și să se bucure de ea 

cei care nu M-au auzit niciodată prin purtătorul de cuvânt. Adevărat vă spun că, atunci când vă veți pregăti 

să Mă primiți în această formă, chiar și cei care se îndoiesc și cei cu inima împietrită vor tremura, pentru 

că mărturia voastră a fost pură. 

74 Deja vă las aceste recomandări pentru a vă ajuta să vă pregătiți. 

75 Rămâneți uniți după plecarea mea, pătrundeți învățătura mea și reflectați asupra ei, atunci veți 

vedea că va veni vremea când poporul vostru va fi suficient de puternic pentru a rezista în luptă. 

76 Nu va trebui să întrebați nimănui ora sau ziua în care să porniți pentru a îndeplini misiunea pe care 

vi-o încredințez în acest moment. Vei simți în inima ta timpul pe care l-am stabilit, la fel ca profeții din 

trecut, care au auzit în sinea lor chemarea divină și, plini de credință, ascultând de acest impuls, au pornit 

să împlinească voința mea. 

77 Sarcina clarvăzătorilor în acele zile va fi foarte dificilă și responsabilitatea lor va fi foarte mare, 

pentru a îndruma oamenii, pentru a-i trezi și a-i încuraja. Pentru ca claritatea luminii mele să ajungă mereu 

până la ei, ei vor trebui să rămână bine pregătiți și să nu permită niciodată ca vanitatea să-i amăgească sau 

ca minciuna să-i ispitească. 

78 Vor fi, de asemenea, evenimente în lume care vor fi ca niște semne sau indicații pentru ca voi să 

știți ora plecării voastre. 

79 Ce nu veți putea ști atunci? Ce îndoieli vor fi în inimile voastre? Ce întrebări ți se vor pune la care 

nu știi să răspunzi? 

80 Deoarece v-am explicat Cuvântul Meu și toată Lucrarea Mea într-un mod simplu, deși este cel mai 

profund lucru care există în viața voastră, veți explica Învățătura Mea semenilor voștri în aceeași 

simplitate. 

81 Atunci veți fi un bastion pentru cei slabi și pentru cei care tânjesc după lumină, care vă vor cere 

sfatul și vă vor cere rugăciunile în momentele de încercare. 

82 Vor fi vremuri frumoase de activitate pentru acest popor, dacă va ști să le aprecieze și să le 

folosească, și o ocazie plină de lumină pentru sufletul tău, care se va bucura din belșug de toate darurile 

sale. 

83 La câte cazuri de convertire veți fi martori! Câte vindecări miraculoase ale celor bolnavi de trup 

sau de suflet! Cât de mult vă veți bucura când îi veți vedea pe semenii voștri, care până acum au trăit ca 

niște paria, manifestând la fel de bine darurile pe care i-ați învățat să le descopere în ființa lor! Ei, care se 

credeau dezmoșteniți când vă vedeau darurile voastre, vor confirma că sunteți cu toții moștenitorii mei și 

că ceea ce vă dau nu vă iau niciodată, chiar dacă uneori vi-l refuz din cauza legilor mele perfecte de iubire. 

84 Cunoașteți cum Cuvântul meu vă pregătește să intrați cu fermitate în timpul acțiunii, dând un 

exemplu de spiritualitate și de umilință. 

85 Acum este momentul pregătirii voastre, pentru că omenirea este deja aproape de trezire. 

86 Vă las treji și vă las să vă rugați, pentru că veți fi martori la mari evenimente care vor zgudui toate 

popoarele de pe pământ. Veți vedea cele mai teribile războaie care au avut loc în lumea voastră. Veți asista 

la lupta dintre diferitele comunități religioase și doctrine, veți vedea cum foametea, ciuma și moartea vor 

devasta națiunile și orașele, iar toate acestea vor indica sfârșitul unei perioade, al unei epoci. Dar, după 

aceea, veți vedea învierea vieții. 

Veți asista la unificarea unor popoare care au trăit ca dușmani timp de secole. Veți fi martori la 

reconcilierea popoarelor și a raselor, o veți vedea pecetluită de dragostea unora pentru alții. Veți vedea 
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cum puterea pământeană a marilor comunități religioase va dispărea, iar roadele spiritualizării vor apărea 

peste tot. 

Veți vedea mulți oameni cunoscuți ca savanți confuzi și îi veți vedea pe marii purtători de cuvânt 

tulburați, neștiind ce să spună, pentru că lumina adevărului îi va afecta. Pe de altă parte, cei care au fost 

întotdeauna persecutați sau umiliți pentru dragostea lor pentru dreptate și adevăr vor vedea soarele 

libertății și al justiției strălucind la orizont. 

87 Acesta va fi momentul potrivit pentru ca progresul spiritual al oamenilor să se manifeste pe deplin 

și pentru ca Viața Spirituală care există dincolo de oameni să fie cu adevărat simțită de ei. 

88 Va fi prăbușirea materialismului atunci când oamenii, care au iubit doar lumea, vor privi cu 

privirea spiritului adevărata viață ─ când autorii tuturor relelor care chinuie omenirea își vor arunca în foc 

cărțile lor, în care au negat adesea adevărul. 

89 Eu, care nu pot refuza nimănui lumina mea, o voi da tuturor și astfel voi deschide ușile minții către 

inspirație ca o invitație la înțelepciune, eternitate și înălțare. 

90 Cercetați, o, discipoli, învățătura mea și spuneți dacă vreuna dintre părțile ei înseamnă regres, 

retrogradare, stagnare sau confuzie. 

91 Dacă credința voastră în Cuvântul meu este perfectă, purtați-o imprimată indestructibil în sufletul 

vostru, astfel încât spiritualitatea să se exprime în fiecare acțiune a voastră. 

92 Cuvântul meu vă promite împărăția care, conform voinței mele, va fi creată în inima voastră, 

pentru ca ea să vă lumineze viața, iar lumina ei să fie în case, în părinți, în căsnicii, în căsătorii, în copii și 

în semeni, astfel încât conducătorii să fie generoși, învățătorii înțelepți și judecătorii drepți. 

93 Aceasta este învățătura mea. Nu permiteți ca ea să fie amestecată cu acele științe prin care oamenii 

caută doar manifestarea și realizarea sufletelor lor. 

94 Am numit învățătura mea spiritism pentru că ea învață ascensiunea sufletului și îi dezvăluie omului 

toate darurile pe care le are pentru perfecționarea sa. 

95 Cât de puțini sunt până în acest moment cei care bănuiesc adevărata esență a acestei învățături! 

Doar puțini sunt cei care Mă înțeleg puțin câte puțin! Vă văd pe cei mai mulți dintre voi încă scufundați în 

tradiții și obiceiuri care nu vă fac bine la suflet. 

96 Câtă frică văd în multe inimi când vine vorba de a renunța la aceste obiceiuri, tradiții și acțiuni pe 

care le-ați creat în cadrul Lucrării mele! Și cât de mult vă simțiți inima rănită atunci când vi se vorbește 

despre asta, fără să vreți să înțelegeți că, de dragul de a urma aceste tradiții, renunțați la adevărata 

împlinire a Legii Mele. 

97 Realizează că venerarea externalizată a lui Dumnezeu de către umanitate a fost întotdeauna cauza 

stagnării sale spirituale. Dar nu trebuie să mai cădeți în această eroare și să fiți mereu conștienți că, pentru 

a progresa spiritual și a atinge perfecțiunea, este esențial ca închinarea pentru Mine să fie interioară, pură, 

profundă, spirituală. 

98 Îmi voi testa poporul cu înțelepciune și dreptate pentru a-l elibera de ignoranță sau de eroare. Îi voi 

împiedica să cadă în fanatism și tot din acest motiv îi voi testa. 

99 Pentru a vă iubi aproapele, pentru a răspândi pacea, pentru a face cunoscut Cuvântul Meu, pentru a 

arăta milă și pentru a vă ruga pentru pacea umanității, care este închinarea spirituală pe care o aștept de la 

voi, nu aveți nevoie de acte exterioare de închinare ─ nici în sălile de adunare unde vă adunați, nici în 

casele voastre. 

100  Gândiți-vă: atâta timp cât nu vă uniți într-o adevărată spiritualizare, rugăciunea voastră nu va avea 

puterea necesară pentru a se face simțită de semenii voștri. 

101  Din cauza acestor cuvinte, să nu se ridice cei care se cred destul de curați pentru a-și judeca 

semenii. Căci vă spun cu adevărat că numai Eu sunt singurul care pot judeca faptele unuia și ale altuia. 

102  Să nu judecați nici pe frații voștri, chiar dacă ar veni ceasul în care să-i vedeți trădându-Mă. Să vă 

amintiți că v-am spus că numai eu pot judeca puritatea sau impuritatea spirituală. 

"Nu judecați", v-am spus, dar dați sfaturi bune, încercați să evitați să vă ispitiți semenii. Dar dacă nu 

puteți face niciunul dintre aceste lucruri, atunci străduiți-vă să rămâneți în adevăr. Atunci va veni ziua în 

care cei care s-au abătut de la cale se vor întoarce la ea, convinși de greșeala lor, și vor ajunge să creadă că 

ați perseverat în poruncile Mele. 
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103  Vegheați și rugați-vă pentru ca voi să fiți uniți și în pace. Sunteți deja în ultimele zile ale 

Cuvântului Meu și vreau ca atunci când va veni ultima zi, să vă găsesc uniți spiritual. 

104  Ți-am dat multe lecții ca să știi cum să împiedici ca unul dintre frații și surorile tale să se despartă 

de popor. Înțelegeți că cei care au putut să Mă audă foarte puțin pot fi slabi. Dă-le putere și credință. 

Chiar și printre cei care M-au ascultat de multe ori, s-ar putea să existe inimi fără fermitate, astfel încât 

să le dai căldură și încurajare pe calea vieții. 

105  Odată uniți, o, popor, vă veți aduna pentru a vă ruga pentru pacea lumii, trimițând sufletul vostru, 

transformat pe aripile gândului într-un porumbel al păcii, către națiuni. 

106  Nu vă așteptați niciodată ca rezultatul rugăciunilor voastre să fie imediat. Uneori va trebui să 

așteptați puțin, alteori va trebui să așteptați mult timp și, uneori, nici măcar nu veți putea experimenta 

realizarea a ceea ce Mi-ați cerut. Dar misiunea dumneavoastră a fost totuși îndeplinită. 

107  Voi veți fi semănători de pace, dar vă spun din nou că nu trebuie să vă așteptați să secerați înainte 

de vreme. Trebuie să permiteți ca această sămânță să germineze, să încolțească, să crească și să dea roade, 

și numai atunci veți culege recolta și veți permite ca sufletul vostru să fie plin de mulțumire. 

108  Ucenici, minunați-vă că învățați toate acestea prin intermediul unuia dintre frații și surorile 

voastre, pe care l-am transformat într-un instrument al Meu, pentru ca voi să fiți martori ai lucrărilor pe 

care puterea Mea le face, transformând o creatură neîndemânatică într-o ființă folositoare tuturor din punct 

de vedere spiritual și transformând un păcătos într-o ființă curată la inimă și la minte pentru a transmite 

Cuvântul Meu. 

109  De asemenea, v-am încredințat purtătorii mei de cuvânt, pentru ca voi să-i conduceți spre progres 

și perfecțiune; și acum, în ultimele zile ale proclamărilor mele, comunitățile care au fost capabile să-și 

aducă purtătorii de cuvânt la înălțare se bucură de "gustul" spiritual al unui fruct copt, care a fost îngrijit cu 

perseverență și cu iubire. 

110 Nu toți au știut cum să facă acest lucru, pentru că mulți dintre ei i-au neglijat pe purtătorii de 

cuvânt, i-au abandonat. Pe alții i-au lipsit de sângele lor vital, fără considerație și fără milă, iar pe alții au 

tăiat ramurile verzi ale pomului vieții. Iată motivul acelui gust amar pe care mulțimile l-au primit adesea în 

loc de dulceață; și de aici au apărut multe erori, cum ar fi aceea de a considera perfect ceea ce a fost doar 

imperfecțiune din partea purtătorului de voce, sau aceea de a-mi atribui mie impuritățile, materializările 

sau imperfecțiunile purtătorilor de voce. 

După plecarea mea, va trebui să separați grâul de neghină, adică să îndepărtați toate impuritățile care ar 

fi trebuit să fie adăugate la cuvântul meu, astfel încât să puteți duce această învățătură în lume. 

111. Dacă cineva te-ar întreba de ce M-am făcut cunoscut prin intermediul atâtor purtători de cuvânt, ar 

trebui să le spui că, dacă aș fi venit să-Ți transmit Cuvântul Meu, așa cum am făcut în Isus la acea vreme, o 

singură persoană Mi-ar fi fost de ajuns. Dar, întrucât manifestarea Mea a avut loc prin oameni simpli și 

neinstruiți și, în același timp, mesajul Meu era foarte mare, un singur organ uman al intelectului nu putea fi 

suficient, ci trebuiau să fie atâtea câte erau necesare. 

112. De la Roque Rojas, precursorul vestirii Mele, prin care a vorbit Ilie, și de la Damiana Oviedo, prin 

care am dat primul Meu cuvânt în acest timp, până la ultimii purtători de cuvânt, fiecare dintre ei a făcut 

cunoscută doar o parte din Lucrarea Mea, dar nu tot mesajul Meu. 

113. De exemplu, ți-am făcut cunoscut prin Roque Rojas că pentru omenire se deschidea cea de-a treia 

eră. Ți-am dezvăluit deschiderea celei de-a șasea peceți, care conține înțelepciunea, judecata, darurile și 

împlinirea multor profeții străvechi, care își vor revărsa lumina asupra oricărui spirit și a întregii făpturi. 

114. Secretul "caracteristicii" sau al "semnului" v-a fost făcut cunoscut de acel om și v-a reamintit 

numărul simbolic al aleșilor din Era a treia. 

115. Mai târziu, prin Damiana, ți-a fost dezvăluit scopul venirii mele ─ darurile pe care fiecare discipol 

le avea în el însuși ─ și, de asemenea, data la care manifestarea mea se va încheia. De pe acele buze a ieșit 

cuvântul pe care Duhul meu l-a adus în acel moment și l-a exprimat prin învățături simple și mici parabole 

pentru primii ucenici. 

Dar și cuvântul spiritual a venit de la Maria ca un mesaj de infinită tandrețe și de mângâiere 

inexprimabilă pentru orice inimă îndurerată. 

116 Cu Roque și cu Damiana, totul a fost doar un început, o promisiune. Dar, pe măsură ce anii 

treceau, purtătorii de cuvânt care le-au urmat au pătruns tot mai mult în misterul sarcinii purtătorului de 
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cuvânt, făcând posibil ca cuvântul meu să devină mai amplu, ca munca mea să capete o formă clară și ca 

misterele să fie deslușite. 

117. Câte inimi au fost încurajate și mângâiate atunci când ați auzit Cuvântul Meu prin organul minții 

aleșilor Mei! Câte suflete au fost salvate din întuneric pentru că M-au auzit prin mijlocire! 

118 Îi binecuvântez pe purtătorii mei de voce care au știut să se pregătească și s-au consacrat slujirii 

mele. 

119. Cu toate acestea, vă mai spun și că mulți dintre copiii Mei Mi-au întors spatele și M-au renegat 

din cauza lipsei de spiritualizare a purtătorilor de voce. Pe aceștia îi iert și le dau ocazia să își curețe 

singuri petele. 

120 Iubiți oameni: vegheați și rugați-vă până în ultimele clipe ale manifestării mele, ca să puteți începe 

noua etapă a manifestării mele cu un pas ferm de la spirit la spirit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 357  
1 În această zi, un tânăr și o fecioară stau în fața mea pentru a-mi cere ca uniunea lor să fie 

binecuvântată și confirmată de iubirea mea. 

2 Și eu vă primesc, copiii mei, nu numai în acest ceas, căci voi ați fost întotdeauna cu mine și eu cu 

voi. 

3 Ați venit să vă sărbătoriți uniunea, dar eu vă spun: Sunteți de mult timp uniți de destin. Dar este 

totuși necesar ca oamenii să celebreze un act care să fie martor al comuniunii, al căsătoriei dintre cei doi, 

astfel încât aceasta să fie recunoscută și respectată din punct de vedere spiritual și uman. 

4 Nu participați la o ceremonie, ci veniți să primiți o mângâiere, sfaturi de la Tatăl și instrucțiuni de 

la Maestru. 

5 Sunteți două suflete, două inimi care se unesc pentru a forma o singură ființă și o singură voință. 

Ați fost departe unul de celălalt în lumi diferite și ați venit pe pământ ─ mai întâi unul și apoi celălalt ─ și 

în această tranziție ați fost puși la încercare în iubirea voastră, în răbdarea voastră și mi-ați rămas 

credincioși. Ți-ai ținut promisiunile, depășind toate obstacolele cu dragoste și credință. 

6 Te afli în prezența Domnului tău, care îți împodobește sufletul și îl încurajează, pentru ca, prin 

această sarcină dificilă pe care ți-o indic, să împlinești cel mai sublim lucru pe care l-am dat oamenilor în 

cadrul uman. 

7 Acum intrați în această instituție a iubirii, a sacrificiului și a vieții ─ a renunțării și a supunerii față 

de destin ─ pentru a împlini un ideal. Și pentru ca pasul vostru pe calea cea nouă să fie sigur, veniți dorind 

lumină, iar eu v-o dau din belșug. 

8 Tu, omule: Capacitățile pe care le-am acordat primului om de pe pământ, ți le-am dat și ție: Talent, 

voință și energie ─ de asemenea, putere, viață și sămânță. În mod simbolic, țineți o sabie în mâna dreaptă 

și un scut în mâna stângă. Căci viața pământească vă provoacă la o luptă în care voi, oamenii, sunteți 

soldați, păstrători ai păcii, dreptății și virtuții, apărători ai umanității. 

Vă fac soldați în această bătălie și vă pun în partea stângă, lângă inima voastră, o fecioară. Ea este din 

punct de vedere spiritual, moral și fizic o floare îngrijită de Mine într-o grădină frumoasă ─ o grădină de 

plăcere dorită de pasiunile umane, pe care Maria, Mama Divină, o păzește și o protejează mereu și o udă 

cu apele cristaline și pure ale virginității și castității sale. 

9 Mi-ai cerut cu umilință această floare și Eu ți-am dăruit-o cu dragoste. Acesta este cel mai mare 

lucru pe care omul îl poate avea în această viață. 

Nu sunteți legați de părinții voștri. Căci, pentru a împlini acest destin, te îndepărtezi de ele și rămâi pe 

calea luptei vieții. Și copiii tăi se vor îndepărta de tine când va veni vremea să pornească pe calea 

destinului lor, vor părăsi casa părintească, și atunci doar tovarășa lui de viață va rămâne aproape de inima 

bărbatului ─ femeia pe care a ales-o, care i-a împărtășit bucuriile și suferințele și a cărei unire cu el doar 

moartea o poate rupe. 

10 Cuvântul meu de iubire este cel care vă unește și care dă putere întreprinderii voastre. 

11 Ridicați-vă fața, umblați cu pas ferm, fiți unul pentru altul ca un toiag! Fiți o mantie iubitoare care 

usucă lacrimile, vă spun amândurora. Pentru că din punct de vedere spiritual sunteți amândoi la fel, în 

spirit nu există gen sau diferență. Nici unul dintre voi nu este mai presus de celălalt. Dar, odată întrupat, 

am pus bărbatul înaintea femeii. 

12 A fi om este un test pentru suflet la care îl supun. A fi femeie este, de asemenea, o reparație pentru 

suflet. 

13 În om se află puterea, iar el trebuie să o folosească întotdeauna cu înțelegere. În femeie, care a fost 

creată cu tandrețe și sensibilitate, sălășluiesc iubirea și sacrificiul, iar ambele se completează reciproc. Din 

această uniune, din această comuniune a sufletelor și a trupurilor, viața izvorăște ca un flux inepuizabil. 

Din această sămânță și din acest sol fertil răsare sămânța care nu are sfârșit. 

14 Vă binecuvântez și vă unesc cu brațul Stăpânului meu, cu sărutul meu divin. Vă las ca exemplu în 

rândul acestui popor, pentru că ați venit aici cu pregătire spirituală și cu respect. 

15 Poporul vă va servi drept martor, iar eu îl consider responsabil pentru dumneavoastră. Vreau ca ei, 

cu înălțarea lor în acest moment, să vă împroaște calea cu fericire, să se bucure mereu văzând zâmbetele și 
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pacea voastră și să vă binecuvânteze în înmulțirea voastră așa cum vă binecuvântez eu. Aceasta este voința 

Mea. 

16 Nu mâna unui preot a confirmat legământul vostru, ci legea mea veșnică, dragostea mea. Te 

conduc pe calea împlinirii, iar când călătoria vieții tale se va încheia, vei da socoteală în fața Domnului 

tău. Și în acel moment veți auzi din nou sunetul acestui cuvânt ─ dar nu mai este însă sunetul vocii 

omenești, ci cel pe care îl auziți în adâncul conștiinței voastre, și veți spune: "Tatăl, care a trasat calea 

pentru sufletul nostru, ne spune astăzi că am ajuns la țintă și că ne vom prezenta lucrarea". 

Acolo vă aștept în locuința mea, pe vârful muntelui, ca să vedeți pe Domnul vostru. Vă voi primi în 

acest moment, vă voi da binefacerile Mele și vă voi binecuvânta. 

17 Astăzi îți dau sămânța, una singură, dar mâine mi-o vei înapoia multiplicată. Dar dacă vrei să știi 

dacă munca ta îmi este plăcută, vei putea să îți dai seama când inima ta te mulțumește și îți dă satisfacție. 

Maria vă binecuvântează la fel, vă dăruiește căldură și fericire, vă invită să pășiți pas cu pas pe calea 

virtuții, întotdeauna cu acea virtute și răbdare pentru care v-a dat un exemplu. 

18 Eu vă binecuvântez și vă unesc. 

19 Oameni buni, acestea sunt ultimele Mele proclamații prin intermediul agenților umani. "Cum vom 

sărbători acest act de căsătorie în viitor?", Mă întrebați voi, iubiți ucenici, iar Eu vă răspund: "Faceți-o în 

sânul comunității voastre". Uniți-vă în fața celor care s-au pregătit ca apostoli ai acestei doctrine. Dar ei nu 

vă vor uni, pentru că nu am încredințat această sarcină nimănui. Eu sunt Domnul destinului tău. Pregătiți-

vă fizic și spiritual pentru a intra în comuniune cu Mine, atunci legământul vostru de viață va rămâne scris 

de neșters în cartea veșnică. 

20 Dacă, în acest moment solemn în care două ființe se unesc pentru a forma una singură și pentru a 

parcurge această cale a iubirii, a renunțării de sine și a sacrificiului, doriți să citiți învățăturile mele ─ cele 

care vorbesc despre aceste lucruri ─, puteți face acest lucru. Atunci, la cuvântul meu, inimile voastre vor fi 

încurajate în hotărârea lor și pașii voștri vor deveni siguri. 

21 Vreau să trăiți cu această simplitate și să-i numiți fericiți pe cei care își sărbătoresc căsătoria cu 

mulțumire și bucurie. Pentru că vor primi har și binecuvântări în călătoria lor prin viață. 

22 Vor veni colegi de-ai voștri din diferite comunități religioase și, în timp ce unii vor înțelege 

veridicitatea acestui act spiritual, alții vor fi indignați. Dar voi veți dovedi prin faptele voastre virtuoase că 

ați fost binecuvântați de Mine, iar uniunea voastră este indisolubilă. 

23 V-am spus în această zi că momentul în care se celebrează acest act este doar confirmarea 

legământului vostru. Pentru că v-a fost destinat să vă întâlniți înainte, iar atracția și dragostea existau deja 

între voi. Vă permit și vă însărcinez să săvârșiți acest act în prezența rudelor, a prietenilor și a părinților, 

astfel încât căsătoria voastră să fie recunoscută și respectată. 

24 Deocamdată, înălțimea și intuiția omului nu sunt suficient de mari pentru a recunoaște că doi 

oameni sunt uniți într-un legământ sfânt în numele meu, chiar și fără să fi fost uniți de un registrator sau de 

un cleric. Dar acel moment va veni și atunci nu va mai exista nicio îndoială, nici pentru bărbat, nici pentru 

femeie, atunci când se vor întâlni. Ei vor recunoaște ora stabilită de Mine și vor ști cum să se pregătească 

pentru a-și celebra uniunea conjugală cu încredere și siguranță, iar societatea nu îi va condamna pentru că 

nu au fost confirmați de un cleric în fața unui altar. Acel moment va veni, dar mai întâi, în timp ce lumea 

se mișcă în sus în suflet, acționați așa cum v-am instruit în această zi. 

25 În Epoca a doua am intrat în casele multor cupluri care se căsătoriseră conform Legii lui Moise, și 

știți cum am găsit pe mulți dintre ei? Ceartă, distrugând semințele păcii, iubirii și încrederii. Am văzut 

dușmănie și discordie în inimile lor, la masa lor și în tabăra lor. 

Am intrat, de asemenea, în casa multora care ─ fără ca viața lor conjugală să fie confirmată de lege ─ 

au iubit și au trăit ca ciocârliile în cuibul lor, mângâindu-și și ocrotindu-și micuțul iubit. 

26 Câți sunt cei care locuiesc sub același acoperiș și totuși nu se iubesc și, pentru că nu se iubesc, nu 

sunt uniți, ci separați spiritual! Cu toate acestea, ei nu lasă să se afle despre diviziunea lor de teama 

pedepsei divine, a legilor umane sau a judecății societății, dar aceasta nu este căsătorie; cu acești oameni 

nu există nici comuniune, nici sinceritate. 

Cu toate acestea, ei fac paradă de falsul lor comunism, vizitează familiile și bisericile, se plimbă, iar 

lumea nu-i condamnă, pentru că știu cum să-și ascundă lipsa de iubire. Pe de altă parte, câți dintre cei care 
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se iubesc trebuie să se ascundă, să-și ascundă adevărata unitate și să îndure lipsa de înțelegere și 

nedreptatea. 

27 Omul nu a evoluat suficient de mult pentru a vedea și judeca corect viața aproapelui său. Acei 

oameni care dețin legile spirituale și seculare în mâinile lor nu aplică adevărata justiție pentru a pedepsi 

astfel de cazuri. 

Dar vor veni acele vremuri de înțelegere și înțelegere pe care vi le anunț, în care umanitatea va fi 

desăvârșită, și atunci veți experimenta, ca în vremurile patriarhilor dinaintea lui Moise, că unirea iubiților 

va avea loc așa cum am făcut-o eu în această zi cu copiii mei: într-un mod spiritual. La fel veți face și în 

vremurile ce vor veni: în prezența părinților celor care se vor uni, a prietenilor și rudelor, în cea mai mare 

spiritualitate, fraternitate și bucurie. 

28 Odată ce oamenii de pace și de bunăvoință vor abunda pe pământ, veți vedea cum instituțiile mele 

divine vor înflori și legile mele vă vor face viața mai frumoasă. Vremurile de pace, de concordie și de 

bunăstare se vor întoarce, fără ca civilizația și știința voastră să fie diminuate. Mai degrabă vă spun că, 

dacă omul, în ciuda lipsei sale de muncă asupra lui însuși, a descoperit multe lucruri din lipsă de înălțare, 

de iubire și de milă, și a smuls naturii multe din tainele ei ─ cu atât mai mult va reuși dacă se ridică la 

Mine pentru a cere să îi dezvălui tainele și să îi luminez ființa pentru a face fapte mari și binefăcătoare! 

Voi acorda oamenilor să facă din această lume un tărâm al luminii, al mântuirii și al bunăstării pentru toți 

copiii mei, pentru că vreau ca voi să posedați înțelepciunea și pacea mea. 

29 Vă învăluie în lumina Razei mele universale, care coboară și pătrunde în inima voastră și își 

stabilește acolo casa, templul său. În ea primesc ofranda voastră, tributul vostru, al celor care mă iubiți, și 

vă aud vocea, care este în același timp o cerere și o ascultare a voinței mele. 

30 În ciuda nenorocirilor prin care treceți, vă arătați puternici datorită înălțării voastre și vă simțiți 

fericiți să fiți discipolii mei. Sunteți implicați într-o mare luptă spirituală și pământească, folosiți timpul pe 

care vi l-am acordat, iar în această luptă așteptați-vă să culegeți roadele la timpul potrivit. 

Munca voastră pe pământ își va da roadele zi de zi, atunci când vă veți odihni, iar lucrările voastre 

spirituale vor înflori pe deplin atunci când veți ajunge la sfârșitul misiunii voastre în împlinirea legilor 

mele. 

31 Din sufletul tău iese o rugăciune constantă pentru pace și ușurare pentru alte popoare care suferă 

infinit mai mult decât tine. 

Rapoarte despre distrugere, disperare și moarte ajung la națiunea ta, umplându-te de durere și teamă ─ 

nu pentru viața ta sau a familiei tale, ci pentru cea a altora, departe de tine, care suferă și care sunt vecinii 

tăi. Simt compasiune când vă aud rugămințile și când aduc mesajele voastre de pace și milă acestor 

națiuni. 

32 Iubiți discipoli, voi trăiți în inima acestui continent. Mi-a plăcut să vă trimit sufletele voastre 

israelite pe acest pământ bogat și fertil, cu soarele său radiant, cu un cer luminos, cu văi și munți acoperiți 

de verdeață, cu râuri frumoase și pline de apă și flori minunate ─ toate acestea vă pot reîmprospăta și 

înfrumuseța viața voastră pământească. Dar, în mijlocul acestei splendori și grații, un război nemilos 

amenință mediul înconjurător. 

     Strigăte de durere, lamentații, blasfemii și insulte ajung la tine. Dar nu văd o stare de spirit războinic 

printre voi, nu ați luat armele pentru a vă apăra sau pentru a ataca. Văd în această națiune doar renunțare la 

justiție și aversiune față de răutatea umană. Dar vă cer ceva mai mult decât atât. Vreau să văd încrederea ta 

în Mine, pregătirea ta spirituală pentru a-l ajuta pe aproapele tău în încercarea lui sau a ei. 

33 Astăzi, ca și în trecut, omenirea trăiește prinsă în războaie. Nu a vrut să cultive semințele păcii, dar 

aceste semințe vor cădea întotdeauna, ca mana în deșert, în inima fiecărui om dornic de pace. 

34 Am trimis în sânul familiilor ființe de mare înălțime să se întrupeze ─ îngeri care încă din copilărie 

au sarcina de a îndupleca și de a face iubitoare inimile oamenilor de diferite rase și credințe. Dar ce a făcut 

omenirea cu acești emisari: s-a îndoit de mesajul lor, i-a persecutat și i-a ucis. 

35 Am văzut oameni purtând războaie criminale în cele mai vechi timpuri: În Fenicia și Siria antică, 

precum și la romani și greci. Nu existau respect, dragoste și dreptate ─ nici între ei, nici de la un popor la 

altul. Niciodată cel puternic nu l-a ridicat pe cel slab, nici cel puternic nu și-a întins mâna către cel 

nevoiaș. Cel care a arătat lumina civilizației nu a adus-o cu dragoste, cu adevărat idealism, popoarelor care 
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se aflau în întuneric. Cuceririle sale au fost întotdeauna prin forță, prin dușmănie, prin dorința de putere 

sau prin nedreptate. 

Când Eu, Tatăl, am văzut că ignoranța domnea la unii și la alții, am trimis în sânul popoarelor care se 

deosebeau între ele prin viziunile și obiceiurile lor, profeții și călăuzitorii Mei, pentru ca ei să vorbească 

despre singurul adevăr și să-i conducă spre un singur și același scop. 

     Ei au vorbit și au pregătit mințile oamenilor pentru venirea mea în acea Eră pe care voi o numiți acum 

Era a doua. Când a venit vremea venirii Mele, am confirmat cuvintele acelor profeți credincioși și totul s-a 

întâmplat așa cum au spus ei. 

36 Învățătura mea nu era destinată doar poporului evreu, chiar dacă acesta era cel pregătit spiritual, 

purificat încă din cele mai vechi timpuri prin mari încercări, pentru a-l primi pe Mesia în sânul său. Dar 

testamentul pe care i l-am încredințat era destinat tuturor oamenilor de toate rasele. 

În mijlocul acelui popor au apărut apostoli, martiri și un mare număr de bărbați și femei care au dus o 

viață exemplară, care au știut să semene sămânța iubirii. Dar și în alte patrii și în ținuturi îndepărtate de 

Iudeea, cuvântul meu a început să înflorească, adus de primii mei discipoli. 

37 Dar era necesar ca în această "Lume Nouă", locuită de oameni care Mă iubeau cu fervoare și Mă 

căutau pentru a-și oferi darul și jertfa, să răsară lumina, să sosească mesajul Meu de iubire, învățătura 

Mea, care vă cere doar să vă iubiți unii pe alții în Mine. 

38 Am acceptat închinarea imperfectă a acelor creaturi care Mă iubeau, pentru că a fost oferită în 

necunoștință de cauză. Mai târziu, când distanța dintre cele două continente a fost depășită, iar sămânța a 

fost adusă aici pentru a fi împrăștiată în această Lume Nouă și așezată în inimile iubitoare ale locuitorilor 

ei ─ câtă nedreptate și violență au exercitat cei care se numeau ucenici ai Mei asupra acelor oameni cu 

inimi simple și suflete înălțate! 

39 Ritualurile și obiceiurile lor pure și sincere nu au primit decât cenzura și asprimea celor care se 

considerau superiori și care totuși dădeau semne de cea mai mare înapoiere. Abia încet acest popor a 

primit moștenirea mea prin intermediul discipolilor credincioși și a înțeles puritatea și originea lor divină. 

40 Astăzi te văd din nou amenințat, înconjurat de popoare puternice care râvnesc la moștenirea ta și îți 

tulbură sufletul. Nu ați atins încă vârful splendoarei voastre, dar veți străluci în continuare spiritual și 

pământesc. Vă avertizez, ca să nu cădeți în letargie, să vă rugați și să vă păziți moștenirea. 

41 Am venit la voi în acest timp și vă ofer din nou moștenirea mea de iubire. Sămânța mea nu piere. 

Acesta poate fi biciuit de furtuni puternice. Dar atunci când îi sunt smulse urechile de către intemperii, 

boabele cad în pământ și germinează din nou pentru a se înmulți fără încetare. 

42 Veți fi lumină în această lume, națiunea voastră va fi o torță în fața celorlalte națiuni, atâta timp cât 

veți iubi pacea și bunătatea în toate formele ei. Printre voi sunt deja cei care vor fi apostoli ai păcii. Le-am 

pregătit sufletele pentru ca această lumină să înflorească în cuvintele și în instrucțiunile lor. Atunci, voi, 

cei care lucrați spiritual, împreună cu conducătorii voștri care sunt preocupați de bunăstarea acestui popor, 

veți reuși să vă extindeți beneficiile către cei care sunt însetați de pace, adevăr și dreptate. 

43 Lumina a venit în mod simbolic dinspre Est spre Vest, dar acum acest mesaj pe care vi l-am adus 

se va muta dinspre Vest spre Est și ambele se vor contopi într-unul singur, la fel ca și cunoașterea 

adevărului, civilizațiile și rasele. Atunci, când vă veți uni, vă veți da seama că lumina nu a venit de la om 

la om, ci de la Spiritul Divin la copiii Săi. 

44 Astăzi mulți Mă resping, Mă neagă și încearcă să creeze noi căi. Dar calea dreaptă și îngustă a 

Legii este peste tot unde sunt oameni. Căci această lege este în inima, în talentul, în spiritul fiecărui om ─ 

o singură cale prin care veți ajunge la Mine, care cheamă mereu la bunătate, milă și prudență. Veți putea fi 

copleșiți de mari încercări și să vă prăbușiți sub greutatea lor. Dar dacă iubești neprihănirea, te vei ridica 

din nou mai puternic decât înainte și vei triumfa, căci numai bunătatea dăinuiește peste veacuri. 

45 Dacă dorești pace pentru un popor, nu este necesar să te duci la el. Fă pace în inima ta sau în casa 

ta. Acest lucru va fi suficient pentru a aduce armonie și unitate în spiritul acelui popor. 

46 Atât binele, cât și răul pot fi transmise la distanță. De aceea, v-am învățat să veniți în ajutorul celor 

care au nevoie de ajutorul vostru, fie că sunt aproape sau departe, cu un suflet pregătit. Dar ferește-te să 

trimiți gânduri care să provoace război. Nu vă doriți înfrângerea unei națiuni și victoria altei națiuni, 

pentru că această influență va veni și va provoca tulburări. Iubiți mai presus de toate și fiți îngăduitori cu 

toți semenii voștri. 
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47 Dacă vă cutremură durerea răniților care au suferit nemilosul război și doriți să le trimiteți puțină 

pace și mângâiere, căutați cel mai apropiat bolnav, luați-l ca împuternicit al celor absenți și, în numele 

Meu, puneți în el mila voastră, iar Eu voi mângâia și voi vindeca o mulțime de bolnavi din acele națiuni 

pline de durere. 

48 Asigură-te că locuința ta este un templu din care lumina radiază pentru a-i învălui pe cei care te 

înconjoară, iar dincolo de aceste granițe ceilalți simt bunăstare și împărtășesc din pregătirea ta. 

49 În curând veți comemora nașterea lui Mesia. Se apropie zilele în care omenirea își va aminti de 

acest eveniment. Popoarele care trăiesc încă în pace vor sărbători cu bucurie. Dar sunt mulți oameni din 

națiuni îndepărtate pentru care a venit un timp de necaz și care vor încerca să uite pentru o clipă de 

neliniște, de teamă, să apeleze la Spiritul meu și să-și amintească de acest eveniment. Alții suferă deja 

consecințele unui război care i-a lăsat orfani, i-a aruncat în mizerie și i-a obligat să cunoască durerea în 

toate formele ei. 

50 Îi voi învălui pe toți în iubirea mea, voi răspunde rugăciunii lor și un flux de lumină va străluci 

peste această umanitate. 

51 Este necesar să vă pregătiți, să păstrați în inimile voastre toată iubirea pe care v-am dezvăluit-o în 

cele două ocazii ale Mele, pentru ca voi să vă iubiți unii pe alții cu o iubire perfectă și să  fiți mereu 

mijlocitori și mediatori ai adevăratei dreptăți. Căci te-am ales pe tine ca să închei un legământ cu toți 

oamenii prin mijlocirea ta. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 358  
1 Binecuvântați sunteți voi toți ─ nu numai în acest loc, ci în toate locurile unde vă adunați pentru a 

fi cu Tatăl vostru ─ care ascultați cuvântul lui ca un singur suflet. 

2 Foarte scurt este timpul care v-a mai rămas pentru a primi învățăturile Mele prin gura purtătorilor 

Mei de cuvânt, astfel încât să învățați cum să vă pregătiți pentru a Mă asculta apoi în liniște spirituală. Dar 

sincer, vă spun, nu vă voi părăsi niciodată, voi fi mereu la fel de aproape de voi ca în aceste momente. 

3 Eu sunt omniprezent, sunt în întregul univers și în fiecare dintre copiii mei. Dar nu toți simțiți 

apropierea Tatălui vostru, prezența Dumnezeului vostru. 

4 Eu am sanctuarul meu în inima ta, ți-am dat cheia pentru ca tu să-l poți deschide. Dar acest lucru 

trebuie să se nască din propria voință, aceasta este datoria care vă revine. 

5 V-am dat un spirit, care este o parte din Mine, și o carcasă materială în care să trăiți pe pământ. 

Dar vă spun cu adevărat, dacă știți cum să depășiți încercările prin care trebuie să treceți în această viață, 

veți obține eliberarea spirituală. 

6 În Prima dată, am dat ființelor spirituale iluminate misiunea de a se încarna pe această planetă și de 

a vorbi omenirii ca profeți. În cea de-a doua eră, din marea mea milă, Cuvântul meu divin a devenit om, 

pentru ca voi să îl înțelegeți mai bine pe Dumnezeul vostru. Am venit în Isus pentru a vă vorbi despre 

iubire. Iar acum, în Era a Treia, am venit din nou ─ în Spirit ─ pentru a vă da învățătura mea. 

7 A trebuit să treacă mult timp pentru ca omenirea să atingă maturitatea spirituală. Întotdeauna ați 

cedat în fața celor două extreme: una a fost materialismul, prin care căutați plăceri lumești tot mai mari; 

dar acest lucru este de fapt dăunător, deoarece împiedică spiritul să-și îndeplinească sarcina. Dar trebuie să 

evitați și cealaltă extremă: mortificarea "cărnii", negarea totală a tot ceea ce aparține acestei vieți; pentru 

că v-am trimis pe acest pământ pentru a trăi ca ființe umane, ca ființe umane, și v-am arătat calea cea bună 

pentru a trăi în așa fel încât să "dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui 

Dumnezeu". 

8 Am creat această lume pentru voi, cu toată frumusețea și perfecțiunea ei. V-am dat corpul uman 

prin care să vă dezvoltați toate capacitățile pe care vi le-am dat pentru a atinge perfecțiunea. 

9 Tatăl nu vrea să vă refuzați tot binele pe care vi-l oferă această lume. Dar nu ar trebui să puneți 

trupul deasupra sufletului, pentru că trupul este trecător, dar sufletul aparține eternității. 

10 Luptați, luptați pentru a atinge perfecțiunea sufletului. Eu v-am arătat calea pentru a atinge acest 

obiectiv. Ți-am încredințat rugăciunea ca "armă" superioară oricărei arme materiale pentru a te apăra 

împotriva trădării pe calea vieții. Dar vei avea cea mai bună armă atunci când vei împlini legea mea. 

11 În ce constă rugăciunea? Rugăciunea este cerere, mijlocire, adorație și contemplație spirituală. 

Toate părțile sale sunt necesare, iar una vine din cealaltă. Căci în adevăr vă spun: Suplicarea constă în 

faptul că omul Mă roagă să îi împlinesc dorințele, să îi satisfac dorințele ─ ceea ce el consideră cel mai 

important și mai salvator în viața sa. Și vă spun cu adevărat, copiii mei, că Tatăl ascultă cererile și dă 

fiecăruia ceea ce are nevoie cel mai mult, atunci când este spre binele lui. Dar ferește-te să ceri ceva care 

este contrar mântuirii sufletului tău. Căci cei care cer doar bunuri materiale, plăceri trupești și putere 

trecătoare, cer să le fie pus sufletul în lanțuri. 

12 Plăcerile fizice aduc numai suferință ─ nu numai în această lume, ci și după trecerea în lumea 

spirituală; căci chiar și acolo poate ajunge influența acestor dorințe fizice; și pentru că sufletul nu se poate 

elibera de ele, el continuă să fie chinuit de aceste dorințe și vrea să se întoarcă pe pământ din nou și din 

nou pentru a se reîncarna și a continua să trăiască material. De aceea, copiii mei, cereți doar ceea ce aveți 

cu adevărat nevoie pentru binele sufletului vostru. 

13 Al doilea tip de rugăciune, mijlocirea, izvorăște din iubirea față de aproapele, acea iubire pe care v-

am învățat-o ca Maestru când am venit în această lume. Rugați-vă pentru frații și surorile voastre de 

aproape și de departe, pentru cei care suferă consecințele războiului în diferite națiuni, care îndură tirania 

conducătorilor trecători ai acestei lumi. 

14 Pregătiți-vă, copiii mei, rugați-vă pentru semenii voștri, dar chiar și în această mijlocire trebuie să 

știți cum să cereți, pentru că ceea ce este important este sufletul. Dacă un frate, părinții sau copiii voștri 

sunt bolnavi, rugați-vă pentru ei, dar nu insistați ca ei să rămână în această viață, dacă sufletul lor nu are 

nevoie de asta. Mai degrabă, cereți ca acest suflet să fie eliberat, să fie purificat în suferințele sale, ca 
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durerea să favorizeze dezvoltarea ascendentă a sufletului. De aceea, Maestrul v-a învățat încă din timpul 

celui de-al doilea timp să spuneți: "Tată, facă-se voia Ta". Căci Tatăl știe mai bine decât oricare dintre 

copiii săi de ce are nevoie sufletul. 

15 Al treilea tip de rugăciune, adorarea Spiritului Divin, înseamnă adorarea a tot ceea ce este perfect; 

pentru că prin acest tip de rugăciune vă puteți uni cu perfecțiunea, cu iubirea care cuprinde întregul 

univers. În adorație puteți găsi starea de perfecțiune pe care trebuie să o atingeți cu toții, iar adorația vă 

conduce mai departe spre contemplația spirituală, care, împreună cu adorația, vă aduce la unirea cu 

Spiritul Divin, Sursa Vieții Veșnice ─ Sursa care vă dă putere zi de zi pentru a ajunge în Împărăția Tatălui. 

16 Iată cum trebuie să vă rugați: începând cu rugăciunea și terminând cu contemplația spirituală. 

Acest lucru vă va da putere. 

17 Apoi, când sunteți bine pregătiți, nu ar trebui să luptați doar pentru voi înșivă, ci și să vă ajutați 

semenii să urmeze această cale. Pentru că nu vă puteți obține mântuirea doar pentru voi înșivă, ci trebuie 

să luptați pentru a obține mântuirea întregii omeniri. 

18 Oamenii strigă: "Dacă există un Dumnezeu al milei și al iubirii ─ de ce trebuie să sufere cei buni 

de pe urma celor răi, cei drepți de pe urma celor păcătoși?". Adevărat vă spun, copiii mei, că nimeni nu 

vine în această lume numai pentru mântuirea sa. El nu este un individ solitar, ci face parte dintr-un întreg. 

19 Nu suferă oare un organ sănătos și perfect dintr-un corp uman atunci când celelalte organe sunt 

bolnave? 

Aceasta este o comparație materială, astfel încât să puteți înțelege relația care există între fiecare 

persoană și celelalte. Cei buni trebuie să sufere de pe urma celor răi, dar cei buni nu sunt complet 

nevinovați dacă nu lucrează pentru progresul spiritual al fraților și surorilor lor. Dar, ca individ, fiecare are 

propria responsabilitate și, fiind parte din Spiritul Meu și asemănător cu El, el posedă voința și inteligența 

de a contribui la progresul tuturor. 

20 Încă din prima epocă v-am vorbit prin profeții mei pentru a vă îndruma, dar nu pentru a vă obliga 

să împliniți Legea mea. 

Dar timpul a trecut, iar sufletul spiritului uman a evoluat, a ajuns la maturitate și acum își poate 

înțelege misiunea de suflet spiritual. Omenirea, care este atât de aproape de prăpastie, de pierzanie, are 

nevoie de ajutor spiritual din partea voastră. 

21 Este bătălia, bătălia finală, cea mai teribilă și îngrozitoare bătălie dintre întuneric și lumină. Toate 

spiritele întunericului se unesc în acest moment, iar toate spiritele luminii trebuie să înfrunte această 

putere. 

22 Voi care M-ați ascultat, care purtați în voi lumina Duhului Sfânt, treziți-vă! Nu mai pierdeți timpul 

cu plăcerile pământești, cu scopuri vremelnice. Luptați pentru umanitate, luptați pentru ca Împărăția 

Tatălui să vină în această lume. Este misiunea pe care o dau tuturor, de la cel mai puțin la cel mai educat. 

Lumea spirituală este cu voi și mai presus de toate Tatăl plin de iubire, plin de milă ─ Tatăl care vede 

cu infinită durere suferința pe care oamenii și-o provoacă unii altora. 

23 Aceasta este bătălia luminii împotriva întunericului, iar fiecare dintre voi trebuie să lupte până 

când va fi câștigată victoria. 

Rugați-vă, copiii mei, cu toată sinceritatea. Urmează calea pe care ți-a arătat-o Tatăl când ți-a vorbit de 

rugăciune în această dimineață de har. Aceasta este misiunea voastră, acesta este modul în care veți obține 

spiritualizarea pentru voi înșivă și mântuirea celor pentru care vă rugați. 

24 Se apropie deja ceasul în care veți auzi pentru ultima oară vocea mea prin instrumente umane. Dar 

Tatăl vă spune din nou: Nu aveți de ce să vă temeți după 1950, dacă vă uniți în dragoste. 

25 Să nu credeți că Eu îi caut doar pe cei cu inima curată ─ nu, Eu îi caut pe cei pierduți, pe cei pătați, 

care sunt cei care au cea mai mare nevoie de mila Mea. Și nici nu cred că am preferințe ─ nici pentru cei 

care trăiesc în lux, nici pentru cei care trăiesc în sărăcie. Caut sufletul care are nevoie de lumină ─ 

bolnavii, suferinzii, cei flămânzi ─ și întâlnesc aceste nevoi atât la cei bogați, cât și la cei săraci. 

26 Eu vin la toți pentru a le aduce un mesaj de lumină, mângâiere și speranță prin intermediul unei 

învățături pline de dreptate iubitoare. Adevărat vă spun că oricine se apropie să bea din această sursă nu va 

fi niciodată dezamăgit. 

Oricine caută în ea ceva pentru binele său, va găsi. Tot ceea ce vă ofer este adevărat, tot ceea ce vă promit 

se va întâmpla. În cuvântul Meu nu există minciună, de care lumea voastră este plină în acest moment! 
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27 Sunt de acord cu voi că ați devenit neîncrezători pe pământ pentru că semenii voștri v-au promis 

multe lucruri și nu au îndeplinit nimic. De aceea există milioane de oameni care nu cred nimic și nu 

așteaptă nimic, pentru că au fost transformați în victime din dezamăgire în dezamăgire. Dar eu vă întreb: 

La ce să te aștepți de la o lume materialistă, egoistă și inumană? La ce vă așteptați de la cei care conduc 

lumea și nu sunt conduși de conștiință, care este singura lumină care conduce la adevărata cale? 

28 Întoarceți-vă la Mine, dar apropiați-vă fără plângeri și resentimente față de semenii voștri. Vino la 

Mine și lasă Cuvântul Meu să aprindă din nou lumina credinței în sufletul tău. Pentru că atunci nu vei mai 

fi slab, amărăciunea se va îndepărta de la tine, iar în loc de neîncredere și frică de oameni vei avea curaj să 

trăiești, speranță și iubire de aproapele. 

29 Când lumina mea va fi pătruns în toate inimile și când oamenii care conduc națiunile, care le 

instruiesc, și toți cei care au cele mai importante sarcini de îndeplinit se vor lăsa ghidați și inspirați de acea 

lumină superioară care este conștiința, atunci veți putea avea încredere unii în alții, veți putea avea 

încredere în frații voștri, pentru că lumina mea va fi în toți, iar în lumina mea va prevala prezența mea și 

dreptatea mea de iubire. 

30 Trăiți astăzi într-o perioadă de confuzie spirituală, în care numiți răul bun, în care credeți că vedeți 

lumină acolo unde este întuneric, în care preferați superfluul în locul esențialului. Dar milostivirea mea 

mereu pregătită și ajutătoare va interveni la timp pentru a vă salva și pentru a vă arăta calea luminoasă a 

adevărului ─ calea de la care v-ați îndepărtat. 

31 Popoarele avansează, iar cunoștințele lor științifice sunt în creștere. Dar eu vă întreb: Ce este 

această "înțelepciune" cu care oamenii, cu cât o pătrund mai mult, cu atât se îndepărtează mai mult de 

adevărul spiritual în care se află sursa și originea vieții? 

32 Este o știință umană, este o erudiție așa cum a fost concepută de o umanitate bolnavă de egoism și 

materialism. 

33 Atunci această cunoaștere este falsă, iar știința este rea, pentru că ați creat o lume de durere cu ea. 

În loc de lumină, domnește întunericul, pentru că voi împingeți popoarele tot mai mult spre distrugere. 

34 Știința este lumină, lumina este viață, este putere, sănătate și pace. Acesta este rodul științei 

voastre? Nu, umanitate! De aceea vă spun: Atâta timp cât nu lăsați lumina spiritului să pătrundă în 

întunericul minții voastre, lucrările voastre nu vor putea avea niciodată o origine înaltă și spirituală, nu vor 

putea fi mai mult decât simple lucrări umane. 

35 Adevărata cunoaștere, cunoașterea binelui, se află în Mine și Eu sunt cel care o inspiră celor care 

Mi-au oferit mințile lor ca depozitar al revelațiilor Mele. Sunt acei oameni care, cu sacrificiu de sine, și-au 

dedicat existența unei descoperiri, unei revelații care este pentru binele umanității. Acești oameni au 

deschis cu adevărat căi de lumină, au adus cu adevărat un mesaj de pace, de sănătate, de confort semenilor 

lor. Unii au realizat lucrări perfecte, alții au fost deschizători de drumuri. Dar unii, ca și alții, te-au învățat 

prin fapte că bunătatea, iubirea, înălțarea sufletului au fost cheia victoriei lor. 

36 Adevărat vă spun că, cu idealul de a face bine și de a aduce pacea celor care au nevoie de ea, veți 

putea deschide ușa cea mai secretă a tezaurului Meu, pentru că nu sunt 

ușa care se opune chemării iubirii. Pe de altă parte, cel care, inspirat de scopuri egoiste și arogante, caută 

învățătura, cunoașterea și puterea, trebuie să fure, trebuie să profite pentru a poseda ceva din ceea ce vrea 

să i se dezvăluie. 

37 Din toate acestea puteți concluziona că, dacă știința voastră are ca scop bunăstarea și dezvoltarea 

superioară a omenirii, ușile tezaurului vor fi deschise și vor dezvălui omului secretele infinite ale vieții. 

38 Cât de puțin ai câștigat pentru binele tău și cât de mult ai furat împotriva lui pentru a-ți face rău! 

39 Binecuvântat popor al lui Israel: Ridicați-vă în rugăciune, ca să simțiți prezența mea. Fericiți sunt 

cei care, prin rugăciune, simt influența Spiritului meu divin, pentru că nu se vor simți orfani atunci când 

Cuvântul meu va înceta să se mai facă cunoscut prin purtătorii de cuvânt. 

40 Fericiți cei care se roagă cu dragoste, cu puritate, și care se înalță pentru a se apropia de Mine. Cu 

adevărat, eu nu judec dacă rugăciunile voastre sunt superioare sau imperfecte. Eu sunt atent la orice cerere, 

dar sunt Maestru și vă învăț să vă rugați. Eu sunt perfect și te corectez pentru ca tu să nu comiți nicio 

imperfecțiune. 

41 Iubiți oameni: De câte ori a văzut Tatăl oameni de pe pământ săvârșind o lucrare desăvârșită în 

cadrul umanului, și aceasta Mi-a fost pe plac. Cu toate acestea, încă nu Îmi arătați lucrări perfecte în cadrul 
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spiritual, pentru că veți atinge perfecțiunea spirituală doar după ce veți renunța la orice materializare. 

Atunci, oameni buni, spiritul vostru va vedea o viață mai înaltă, va vedea fața mea și va auzi vocea mea 

iubitoare. Ea va înțelege cu adevărat Legea mea și va ști cine este, cine a fost și cine va fi în viața veșnică. 

42 În acest moment, popor al lui Israel, în acest trup în care v-am trimis să vă reîncarnați, sunteți ca un 

copil. Dar nu vă faceți griji, visați la perfecțiune, căutați-o și străduiți-vă pentru ea. Pentru că destinul 

vostru este de a deschide o cale pentru umanitate, o cale a păcii, a virtuții, a instrucției și a revelațiilor. 

43 Misiunea voastră, oameni aleși, este de a deschide o breșă pentru ca sufletul uman să-și găsească 

Creatorul în propria ființă. 

44 În cele trei ori ai găsit calea care duce la perfecțiune, pentru că conștiința ta este ca un far 

strălucitor în care se află torța aprinsă. Dar voi ați fost fragili și nu ați fost capabili să percepeți gloria 

spirituală pe această cale. Vanitatea și aroganța v-au subjugat sufletul și v-ați folosit darurile doar pentru a 

crea regate în această lume ─ regate cărora nu le aparțineți; dar ați fost stăpâni și ați avut bogății, ați avut 

slujitori și ați dobândit titluri, v-ați înălțat mai presus de alții și ați uitat de Tatăl vostru, ați uitat de 

misiunea voastră. 

Dar după aceea, chiar și lumea s-a ridicat împotriva ta, te-a umilit și te-a subjugat. Dar în această robie 

în care ai căzut, Israel, tu nu M-ai uitat, ai folosit timpul pregătirii tale pentru a intra din nou pe calea care 

te duce la Mine și ai ascultat vocea conștiinței tale. 

45 De ce a îngăduit Tatăl aceste căderi? De ce a îngăduit Tatăl să cunoști toate deșertăciunile, toate 

greutățile și falsele glorii ale acestei vieți? Chiar a îngăduit Tatăl acest lucru? 

Da, poporul meu ales, am permis ca turnul depravării și al păcatului uman să se ridice în fața mea. Am 

permis să apară în creația Mea cele șapte mari păcate cărora li se datorează toate celelalte. Dar eu vă spun 

cu adevărat: Păcatul nu provine de la Mine, nu provine din Mine. I-am permis să existe doar pentru ca 

sufletul tău să dobândească experiență, pentru ca tu să apreciezi măreția Dumnezeului tău, perfecțiunea Sa, 

dreptatea Sa, dragostea Sa, veridicitatea Sa ─ pentru ca tu să apreciezi ceea ce este perfect și să cunoști și 

ceea ce este imperfect. 

46 Dar Tatăl vă spune: Acum este de ajuns! Vă găsesc întemnițați, împovărați de lanțuri, de greutăți și 

de boală. Dar, în mijlocul închisorii voastre, nu M-ați uitat, și Eu vă spun: Ai credință în Mine și în tine, 

Israel, te voi elibera! 

47 Dezvoltarea ta este mare, sufletul tău este mare și mă cunoaște. În ea veți acumula adevăr, 

sinceritate, milă și iubire, iar cu aceste daruri veți putea aduce pace, armonie, lumină și mântuire în lume. 

48 Cine poate să vă dea pace în această lume și să oprească războaiele care pun stăpânire pe națiuni? 

Acestea sunt abilitățile pe care le posedați, aceasta este adevărata voastră măreție, care se bazează pe 

umilință, pe blândețe. Oameni binecuvântați, nu dați niciodată cuvântul iubirii sau adevărul pentru banii 

pământului, nu falsificați niciodată un act de milostenie cu lingușirea, pentru că atunci nu veți da mărturie 

că sunteți discipolii mei. 

49 Poporul lui Israel din acest al treilea veac trebuie să fie un model de umilință, de blândețe, de 

spiritualitate. Mergeți pe calea perfecțiunii. Știți acum, oameni binecuvântați, că pacea, înțelepciunea și 

învățătura pe care le revărsăm în sufletele voastre nu sunt doar pentru a le acumula, ci și pentru a le 

distribui, a le transmite, a le răspândi în rândul omenirii. Voi sunteți cei care ați fost însărcinați să faceți 

acest lucru. 

50 Maestrul vă spune: Nu vă va fi de ajuns să nu faceți nici un rău. Trebuie să faceți ceea ce este bun, 

ca să fiți vrednici de Împărăția mea din ceruri. Eu v-am iertat toate greșelile, toate căderile, v-am curățat de 

toate petele cu cuvântul Meu, cu sângele Meu și cu lacrimile Mele. De aceea vă cer să luptați, să faceți un 

efort pentru a putea ajunge la sfârșitul călătoriei vieții, acolo unde sunt eu. 

51 Fiți conștienți de marea misiune, oameni buni, pe care Tatăl v-a încredințat-o chiar în momentul 

creării voastre. Nu știți dacă nu cumva este ultima ocazie de a locui pe pământ. Dar dacă vă lăsați misiunea 

neterminată, vă voi trimite din nou în lume ─ unii pentru a culege recolta, iar alții pentru a finaliza 

misiunea pe care ați început-o. Dar alții dintre voi nu se vor întoarce pe pământ. Le voi da misiuni, ca să 

lucreze și să lupte în spiritualitate. 

52 Îți voi dezvălui mari lecții din Înălțarea de Dincolo. Pentru că acum vă pregătesc pentru viața 

spirituală, pentru viața adevărată - acea viață care nu are nici început, nici sfârșit. Eu te voi pregăti, îți voi 

arăta calea și-ți voi arăta și ușa, pentru că tu ești întâiul născut, pe care l-am învățat întotdeauna calea, pe 
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care o vei învăța și pe ceilalți. Și așa cum v-am arătat calea în această lume, tot așa trebuie să o 

recunoașteți și în lumea de dincolo. Atunci veți continua să ghidați sufletele pe calea care vă conduce spre 

adevărata pace. 

53 Poporul: A sosit vremea să știți să vă rugați. Azi nu vă spun să cădeți pe pământ, nu vă învăț să vă 

rugați cu buzele voastre sau să Mă invocați cu cuvinte alese în rugăciuni frumoase. Astăzi vă spun: 

Întoarceți-vă la Mine mental, înălțați-vă sufletul și Eu voi coborî mereu pentru a vă face să simțiți prezența 

Mea. Dacă nu știi cum să vorbești cu Dumnezeul tău, pocăința ta, gândurile tale, durerea ta îmi vor fi de 

ajuns, dragostea ta îmi va fi de ajuns. 

54 Acesta este limbajul pe care îl aud, pe care îl înțeleg, limbajul fără cuvinte, cel al adevărului și al 

sincerității. Aceasta este rugăciunea pe care v-am învățat-o în această a treia eră. 

55 Ori de câte ori ați făcut o lucrare bună, ați simțit pacea, liniștea și speranța mea, pentru că Tatăl 

este atunci foarte aproape de voi. 

56 În Cuvântul Meu este focul, și cu acest foc distrug neghina. 

57 "Iubiți-vă unii pe alții! Nu râdeți de Dumnezeul fals la care se închină semenii voștri. Nu declarați 

că învățăturile semenilor voștri sunt false, oricât de eronate ar fi ele. Dacă vrei ca oamenii să te respecte și 

să te urmeze, trebuie mai întâi să arăți respect. Dar nu vă temeți de nimeni, căci v-am dat adevărul și darul 

cuvântului. Ridică-te, vorbește și convinge-ți semenii. În cuvânt se află balsamul, iubirea, puterea și viața. 

În cuvânt se află puterea pentru ca voi să vă deschideți. 

58 Cuvântul Meu va rămâne scris pentru toate timpurile, din el veți compila Cartea celei de-a treia 

ere, al treilea Testament, ultimul mesaj al Tatălui; căci în toate cele trei ere Dumnezeu și-a lăsat "penele 

de aur "* pentru a lăsa înțelepciunea sa umanității. 
* Acest termen se referă la desemnarea acelor participanți la Anunțurile divine care aveau sarcina de a nota în 

stenogramă Cuvântul Domnului. 

59 Moise a fost primul "stilou de aur" folosit de Tatăl pentru a scrie cu litere de neșters pe un 

pergament evenimentele din Prima Eră. Moise a fost "stiloul de aur" al lui Iehova. 

60 Printre apostolii și urmașii mei din Epoca a II-a, Iisus avea patru "pene" și acestea erau Matei, 

Marcu, Luca și Ioan. Acestea erau "penele de aur" ale Maestrului divin. Dar când a venit timpul ca Primul 

Testament să fie unit cu cel de-al doilea prin legături de dragoste, cunoaștere și progres spiritual, a devenit 

o singură carte. 

61 Acum, în timpul al treilea, când veți avea din nou Cuvântul Meu, am pus și "pene de aur", ca să fie 

păstrat în scris. 

Când va veni timpul, veți compila o singură carte, iar această carte, cea a Epocii a Treia, va fi ─ când 

va veni timpul ─ de asemenea, va fi unită cu cartea Epocii a Doua și cu cea a Epocii Întâi, iar apoi, din 

revelațiile, profețiile și cuvintele celor trei timpuri, va lua naștere Marea Carte a Vieții* pentru edificarea 

tuturor sufletelor. 

Atunci veți ști că toate cuvintele ─ de la primul până la ultimul ─ s-au împlinit în adevăr și în duh, că 

toate profețiile au fost cursul anticipat al istoriei revelat de Tatăl omenirii. Căci numai Dumnezeu poate 

face să fie scrise evenimentele care se vor întâmpla.  
* Textul explicativ din Instrucțiunea 85, versetul 24, din Cartea Vieții Adevărate: "Nu trebuie să vă deranjați pentru ca 

acest Testament sau Carte (care apare în prezent) să fie unit cu cele anterioare, pentru că Eu sunt cel care a unit în această 

Carte revelațiile și învățăturile din cele trei timpuri, extrăgând esența din ele pentru a crea un singur mesaj." 

62 Când profeții vorbeau, nu ei vorbeau, ci Dumnezeu era cel care o făcea prin mijlocirea lor. 

63 Le-am dat noilor Mei aleși o pregătire suficientă, așa cum au avut Moise și cei patru discipoli din 

Era a Doua, astfel încât Cuvântul Meu să fie scris în deplină integritate, în deplină claritate și adevăr, 

pentru că este pentru generațiile de mâine; dar dacă cineva ar intenționa să adauge sau să șteargă ceva din 

acea Carte, vă voi cere socoteală. 

64 Ei bine, copiii mei mult iubiți: cine acordă importanță cărții pe care începeți să o alcătuiți? În 

realitate ─ nimeni! Dar va veni vremea când omenirea, plină de dorință, plină de curiozitate, îți va cere 

cartea, și atunci se va trezi, va explora cuvântul meu și îl va discuta. În această ciocnire de idei, vor apărea 

partide ─ oameni de știință, teologi și filosofi. Neamurilor li se va aduce mărturia Cuvântului Tău și a 

Cărții Înțelepciunii și toți vor vorbi despre Doctrina Mea. Acesta va fi începutul noii bătălii, războiul 

cuvintelor, al gândurilor și al ideologiilor; dar în cele din urmă, când toți vor cunoaște în adevăr și în spirit 
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că Marea Carte a Vieții a fost scrisă de Domnul, se vor îmbrățișa ca frații și se vor iubi unii pe alții, așa 

cum este voința mea. 

65 De ce Cuvântul lui Iehova nu a fost suficient în prima eră pentru a unifica lumea, și nici învățătura 

lui Iisus nu a fost capabilă să facă acest lucru în cea de-a doua? De ce nu a fost de ajuns în acest timp în 

care Eu livrez Cuvântul Meu din 1866, pentru ca națiunile să se iubească între ele și să trăiască în pace? 

66 Este necesar ca cele trei cărți să formeze una singură, pentru ca acest Cuvânt să lumineze întreaga 

lume. Atunci, omenirea va urma acea lumină și blestemul Babilonului va fi ridicat, pentru că toți oamenii 

vor citi Marea Carte a Vieții Adevărate, toți vor urma aceeași învățătură și se vor iubi unii pe alții în spirit 

și în adevăr ca și copii ai lui Dumnezeu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 359  
1 Iubiți discipoli: Bucurați-vă de ultimele manifestări ale Maestrului vostru și după acest timp veniți 

pe calea rugăciunii pentru a vorbi cu Mine. Rugați-vă mereu ─ în zilele de pace, în zilele de încercare, ca 

să vă simțiți puternici și curajoși pentru a face față încercărilor. 

2 Această perioadă a fost una de lărgire a orizonturilor spirituale și de fericire pentru cei care au 

înțeles cum să interpreteze învățăturile mele. Copilul a venit în întâmpinarea Tatălui său și, prin 

învățăturile pe care le-a primit, s-a simțit atât de sigur la sânul său, atât de puternic în convingerile sale, 

dar și atât de iubit, încât nu va trăi decât pentru a-și păstra comoara și pentru a-și aminti de privilegiul cu 

care a fost răsplătit. Realizați, totuși, că îmi iubesc toți copiii cu aceeași dragoste. Voi toți formați familia 

Mea și chiar dacă doar un număr mic de oameni au fost martori direcți ai manifestării Mele prin om, cu 

toții ați primit lumină și inspirație de la Mine. 

3 Fiecare om are o întâlnire cu Mine, și toți veți veni la Mine. Căile sunt pregătite. Cele mai simple 

minți au fost chemate mai întâi, apoi vor veni și celelalte. Ei vor sosi cu umilință, cu sufletele plecate, 

liberi de rebeliune și de falsă grandoare. Și în acel ceas îi voi ierta pentru umilința și cunoașterea de sine și 

le voi da mari însărcinări pentru îndeplinirea marii misiuni care îi așteaptă. 

4 În vremea aceea, când îi voi chema pe toți, cei cu gâtul împietrit vor deveni devotați, cei cu inima 

împietrită vor deveni blânzi, iar cei mândri vor ști să se plece cu supunere adevărată. Căci Spiritul meu îi 

va învăța pe toți, îi va lumina și binecuvânta pe copiii mei atât de iubiți, iar din sufletele lor se va înălța o 

rugăciune, un singur cântec de dragoste pentru Tatăl și Creatorul lor. În acele zile, suflete de mare virtute 

vor intra pe această planetă, iar cei care au fost deja convertiți aici vor pleca spre alte case spirituale cu o 

mare dorință de perfecțiune. 

5 Adevărat vă spun, voi care le-ați urmat învățăturile Mele, când acești purtători de cuvânt vor tăcea 

și nu vor mai transmite Cuvântul Meu, nu veți simți că stau departe de voi. Mă veți simți aproape, Mă veți 

avea în templul vostru interior, și în el veți continua să auziți vocea Mea și, odată cu ea, călăuzirea și 

mângâierea Mea. 

6 Despre ceea ce se va întâmpla în această lume după 1950, știți prea puțin. Dar vă avertizez și vă 

spun că în paharul amar pe care omenirea îl bea în prezent, pe fundul lui au rămas drojdii, iar durerea va 

crește. Dar, după aceea, va fi îndepărtat de la ea, când ispășirea ei se va încheia, iar un nou pahar de 

bucurie îi va fi oferit. 

7 Lumea spiritelor va continua să-i adăpostească și să-i protejeze pe oameni ca un gardian atent al 

vieții și perfecțiunii lor, îndeplinind astfel misiunea pe care a primit-o de la Mine. 

8 După ultima mea lecție, veți continua să studiați cuvintele mele pentru a ști ce trebuie să faceți, iar 

când acest lucru se va întâmpla, veți forma împreună cu mine un singur spirit de ajutor și protecție pentru 

umanitate. 

9 Mama Divină își revarsă cea mai tandră iubire în toți copiii ei. Ea este o mantie protectoare pentru 

cei săraci și orfani și o grijă tandră pentru cei bolnavi și neajutorați. Spiritul ei, care îi apără pe toți, ajută 

această lume în ceasul ei de încercare. 

10 Treceți prin lumea voastră în gând și aduceți un mesaj de mângâiere și fraternitate semenilor voștri. 

În ultima zi a manifestării mele voi vorbi tuturor națiunilor și cuvintele mele vor rămâne scrise de neșters 

în discipolii mei. Vă las ca apostoli să mergeți la cei care au nevoie de voi. 

11 Simte-te liniștit la pieptul Meu și uită de necazurile tale. Căci în ultima zi a manifestării Mele, voi 

rezolva pentru voi marile probleme pe care le aduceți înaintea Mea. 

12 Pregătiți-vă, pentru că se apropie deja ceasul încercării! Binecuvântați sunt purtătorii de cuvânt 

care au transmis inspirația mea cu devotament și conștienți de misiunea lor până în ultima clipă. 

13 Clarvăzătorii vor avea impresia că în Mine are loc o nouă moarte sacrificială, pentru că Duhul 

Meu, din dragoste pentru oameni, repetă la nesfârșit Patimile Sale. Țineți minte toate aceste dovezi de 

iubire, ca să găsiți mântuirea. 

14 Maria va avea grijă de voi în lunga voastră călătorie, va fi alături de voi, așa cum a fost alături de 

discipolii mei în cea de-a doua eră. Ea a fost Mama iubitoare și tandră care a dat curaj acelor suflete cu 

tandrețea ei, le-a umplut inimile de bucurie și a împărțit cu ele orele de durere. Iar când se ruga, și 

gândurile Mamei se înălțau și așteptau voia Tatălui. 
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15 În acest timp prezent, Maria vă va acoperi cu mantia ei spirituală, astfel încât să nu fiți surprinși de 

încercările care se apropie. 

16 Cu sufletele și inimile voastre veți forma templul în care Duhul Sfânt se va face cunoscut, pentru 

ca voi să lăsați o amprentă de ascultare și spiritualizare în lume. 

17 Cuvântul meu, ca lumina unui nou răsărit, îi va lumina și trezi treptat pe locuitorii tuturor 

națiunilor. 

18 Eu sunt steaua care vă conduce spre Țara Făgăduinței. Iată concertul Cuvântului meu, impregnat 

de iubire, care vă încurajează sufletul în drumul său. 

19 Când durerea te-a adus mai aproape de Mine, te primesc cu iubire ─ ai încredere în Mine. Vreau să 

fiu cu voi, iar voi să fiți cu mine, pentru ca voi și eu să fim una în această armonie. Vreau să fiu tovarășul 

tău care îți arată calea spre dezvoltarea ta ─ lumina care merge mereu înaintea ta. 

20 Eu sunt Maestrul care vă transformă și vă spiritualizează, care vă umple inima de tandrețe pentru 

ca aceasta să se exprime în cuvintele voastre, în privirile voastre și în operele voastre. 

21 Fiți în ton cu iubirea, care este puterea care mișcă lumile în concert universal. Apropiați-vă de 

Mine pentru a primi esența Cuvântului Meu, pentru a simți imensitatea iubirii Mele, pentru ca și voi să 

încurajați pe cel suferind și să uscați lacrimile celui care plânge. 

22 Vă voi da mângâiere în suferințele voastre, vă voi vindeca rănile și voi lăsa în voi doar lumina 

experienței, pentru ca voi să reflectați și să vă asigurați că sufletul vostru se apropie de Mine. 

23 Dacă vă spiritualizați, faptele voastre vor fi ca niște trandafiri parfumați înaintea Mea. Când te 

rogi, îți voi răspunde fără voce, fără propoziții, cu o vibrație dulce și consolatoare. Cât de înălțător va fi 

momentul în care vei simți mângâierea Mea ca răspuns. 

24 Omenire, ascultă-mă, nu vreau ca nici unul dintre voi să piară. Veniți la chemarea cu care ciobanul 

își cheamă oile. Mulți sunt lăsați împrăștiați pe calea durerii. Dar voi toți veți ajunge la obstacolul unde 

dragostea Mea vă așteaptă pentru a vă răscumpăra. 

25 Iubiți oameni: uniți-vă cu frații voștri pentru ca, atunci când sunteți în comuniune cu mine, prin 

iubirea pe care v-am inspirat-o, să puteți ierta chiar și cele mai grave greșeli. De ce să nu-l ierți pe cel care 

nu știe ce face? El nu știe, pentru că nu-și dă seama că își face acest rău lui însuși. 

26 În Era a doua, Mesia a trăit printre oameni pentru a-i îndruma cu dragoste, pentru a le ușura 

suferința și pentru a le da învățătura Sa, astfel încât să se iubească unii pe alții. 

27 În acele zile am găsit poporul scufundat într-un somn adânc, făcut mare doar de bogățiile și averile 

lumii. Când au aflat că Mesia cel promis se născuse într-un loc discret, nedumerirea lor a fost foarte mare. 

28 Mi-am găsit poporul meu devenit supus al împăratului. Cu toate acestea, le-am dat lumină, pace și 

mângâiere. Era scris că Cuvântul Tatălui avea să vină să vorbească poporului și să-l învețe să respecte 

Legea și să-l salveze de la pieire. A fost necesar să bea un pahar de suferință pentru a vă arăta calea spre 

mântuire. 

29 Încă din fragedă copilărie am vorbit cu învățătorii Legii și am fost ca o stea salvatoare care îi 

călăuzea pe cei rătăciți spre raiul mântuirii lor. 

30 Iubiți oameni: grea a fost lupta apostolilor mei pentru a pregăti omenirea cu Doctrina mea. După 

plecarea mea, au pornit la luptă fără ezitare, fără să se ferească de răutatea semenilor lor. Au avut încredere 

în Mine și zi de zi au răspândit învățăturile Mele de iubire și milă. Dar ce le-a făcut omenirea? Respingeți-i 

și trageți-i pe eșafodul de sânge. Au fost persecutați și batjocoriți, dar mi-au îndeplinit misiunea până în 

ultima clipă a vieții lor. 

31 În acest moment vă spun vouă, oameni buni: nu veți mai fi martiri, astăzi vă cer doar pregătire 

pentru ca voi să aduceți pâinea și apa omenirii. Dar și în acest timp oamenii vă vor sta în cale. 

32 Tu ești Israel, cel puternic al umanității, pe care l-am desemnat ca sprijin al semenilor tăi. Prin tine 

vor obține mila, iertarea, iubirea și compasiunea Dumnezeului tău. 

33 În Era a doua, magii, pe care i-ați numit "magii", Mi-au oferit aur, tămâie și smirnă ca dovadă a 

cunoștințelor lor. Și păstorii simpli și-au depus ofrandele la picioarele Mele. Astăzi, însă, primesc de la 

sufletele voastre, ca pe o ofrandă de iubire, înălțarea voastră, rugăciunea voastră. 

34 Iubiți oameni: În toate timpurile v-am vorbit, iar în această a treia eră v-am învățat multe lucruri. 

Unii dintre voi M-au auzit puțin. Cu toate acestea, marile Mele învățături au fost scrise de "penele Mele de 
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aur" și, odată ce nu Mă veți mai auzi prin intermediul unui purtător de voce, ele vor continua să vă ghideze 

și să vă încurajeze. Căci mâncarea pe care ți-o voi da la masa Mea va fi delicioasă și îți va întări sufletul. 

35 Uită de durerea ta în momentul în care primești cuvântul meu. Îndepărtați-vă de ispitele acestei 

lumi, fiți devotați la această masă spirituală. Fericiți cei ce ascultă cuvântul meu cu această pregătire, căci 

el este viață pentru sufletul vostru. 

36 Tentația îți răpește haina pură. Dar când văd tristețe și durere profundă în voi, vă acopăr din nou cu 

mantia Mea spirituală. 

37 Fii puternic în fața încercărilor acestei vieți, rezolvă-ți problemele prin lumina pe care ți-am 

încredințat-o. Îndepărtați din calea voastră toate obstacolele care v-ar putea opri în dezvoltarea voastră. 

Îndepărtați fanatismul și ipocrizia din inima voastră, fiți cei mai puternici în această lume și forjați un lanț 

de dragoste și fraternitate. 

38 Voi sunteți duhovnicești, nu construiți biserici materiale cu clopote de bronz, ci construiți o 

biserică în sufletul vostru, în inima voastră, iar Tatăl va veni în această biserică și va fi cu voi veșnic. Eu 

însumi voi fi lumina acestei biserici. 

39 Înțelegeți că am venit în acest timp pentru a vă trezi din somnul morții, pentru a vă arăta o nouă zi, 

pentru ca voi să auziți glasul meu și pentru ca voi să mă vedeți. 

40 Voi sunteți copiii de lumină care sunt însărcinați să lumineze misterele pe care oamenii le-au 

descoperit în Lucrarea Mea, pentru ca toți să Mă poată înțelege. 

41 Toate vechile obiceiuri pe care le-ați adăugat la lucrarea mea va trebui să le abandonați, apoi vă 

veți spiritualiza cu un singur scop și cu o singură voință. 

42 Ați fost asupriți de răutate și înlănțuiți de materialism, și M-ați așteptat sub acoperișul bisericilor 

de piatră pe care omul le-a creat. Nu ați înțeles că în acest moment am venit în spirit pentru a vă da 

învățătura Mea. Și totuși, iată-mă aici, făcându-Mă cunoscut printre cei umili, pentru ca ei să poată aduce 

lumii mesajul care va elibera spiritual omenirea. 

43 Eu vin la voi ca un Tată iubitor pentru a vă arăta dragostea Mea. Căci, chiar și în fața judecătorului, 

eu sunt Tatăl vostru, care vă iartă și vă acoperă goliciunea voastră spirituală cu mantia lui. Dar, în calitate 

de Judecător perfect, vă dau Cuvântul Meu și vă dau ocazia de a vă readuce sufletul la puritatea sa inițială. 

44 Acum este timpul să împliniți legea Mea. Vreți ca Eu să vă cer socoteală din nou pentru că nu M-

ați înțeles? Voi trebuie să fiți discipolii buni și credincioși ai Erei a Treia ─ nu mai dormiți! Amintește-ți 

că rănile Mele încă mai varsă Sângele Divin. 

45 Nu așteptați ca dreptatea Mea să se facă simțită printre voi. Ridicați-vă, oameni buni, și arătați-Mi 

înmulțirea semințelor pe care vi le-am încredințat. Dar dacă nu ați experimentat încă convertirea lumii, 

este pentru că nu v-ați pregătit și nu v-ați spiritualizat. 

46 Israel, pregătește-te, pentru că trebuie să pleci și să răspândești învățătura mea pentru ca omenirea 

să o înțeleagă și atunci, când nu vei mai auzi cuvântul meu, nu va mai exista durere în tine. 

47 Oameni aleși: Spiritualizați-vă, mergeți înainte, astfel încât trecerea timpului să nu vă prindă 

nepregătiți. Faceți-vă demni de răsplata care vă așteaptă în lumea de dincolo. 

48 A sosit timpul în care Maestrul nu vă mai dă cuvântul său prin intermediul purtătorilor de cuvânt. 

Dar nu este voința mea ca voi să vă întoarceți la căile prin care ați putea pierde echiparea pe care ați 

dobândit-o prin practicarea învățăturilor mele. Folosiți puterea mea și va fi lumină în mințile voastre. 

49 Eu v-am luminat calea, pentru că eu sunt ghidul sufletului vostru. Te muncesc ca să te salvez. Eu 

sunt Tatăl vostru și, ca Tată, v-am dat Cuvântul meu pentru ca voi să nu mai cădeți pe calea voastră. 

50 Căutați-Mă, copiii Mei, în inima voastră, pentru că acolo locuiesc Eu. Simte pocăință pentru a 

putea trăi în Țara Făgăduinței. 

51 Eu sunt lumina care se revarsă neîncetat. 

52 Eu sunt "Cuvântul etern" care te întreabă: Când te vei întoarce la Mine? 

53 Fiți sănătoși, oameni binecuvântați, pacea mea, lumina mea și iubirea mea sunt cu voi. 

54 Poporul meu: Astăzi este o zi de amintire, când întreaga omenire se pregătește să sărbătorească 

nașterea lui Isus. Oamenii s-au unit spiritual pentru a-și oferi petițiile, cerând pacea lumii. Dar, în timp ce 

pentru unii această rugăciune izvorăște din adâncul inimii, pentru alții ea constă doar în cuvinte. 

Rugăciunea adevărată, născută din spiritualizare, este practicată doar de un număr foarte mic de persoane. 
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Dar pregătirea tuturor popoarelor de pe pământ, unită cu pregătirea poporului duhovnicesc, formează o 

singură rugăciune, o singură rugăminte care ajunge la Mine. 

55 Iubirea pe care am propovăduit-o lumii ca Maestru nu a fost înțeleasă și de aceea omul stârnește 

războaie ucigașe cu dușmăniile sale. Faptele voastre sunt cele care dau roadele pe care le veți culege mai 

târziu. Dacă vreți să fiți drepți, aveți toate posibilitățile de a face binele. 

Îmi revărs harul meu în voi pentru ca voi să vă îndepliniți misiunea cu toată perfecțiunea. Dar dacă 

vreți să vă impuneți voința și egoismul și nu vă supuneți legii mele, veți fi responsabili pentru răul pe care 

l-ați provocat. 

56 Oameni duhovnicești: Este sarcina voastră să vă uniți cu forțele spirituale care acționează în spațiu 

pentru a ajuta lumea. Uniți-vă, de asemenea, cu cei care se gândesc la o lume a păcii și liniștii, a iubirii și a 

bunăstării. 

57 Iubiți oameni: Cuvântul Meu nu vă hrănește doar pe voi. Cuvântul Meu emană ca inspirație în toți 

cei care simt durerea umană ─ în cei care doresc bunătate și milă pentru umanitate. Fericiți sunt cei care 

iartă și se căiesc de datoriile lor, care sunt gata să se purifice și să se depășească pe ei înșiși pentru a se 

înălța spiritual și a servi umanitatea. Lor le dau harul Meu, inspirația Mea, iertarea Mea. 

58 Singurul mod în care națiunile pot trăi în pace este prin ascultarea de principiile creștine pe care 

Isus le-a învățat lumii în Era a doua și pe care vi le reamintesc în prezent. 

59 Principiile iubirii, înțelegerii și milei sunt cele pe care omenirea trebuie să le pună în practică 

pentru a trăi în pace. Dar îmi ofer dragostea și mila Mea și celor care nu se dezvoltă spiritual, fără să 

acorde atenție datoriilor lor. Vă consider pe toți ca fiind turma Mea și vă iubesc pe toți în mod egal. De 

aceea vă spun: Nimeni nu este departe de Mine; iertarea Mea cuprinde întreaga lume. Chiar dacă vă 

răzvrătiți împotriva Legii Mele și vă hrăniți dușmăniile, Eu vă iert o dată și de o mie de ori, pentru ca voi 

să aveți șanse egale de a vă reînnoi și de a atinge perfecțiunea eternă. 

60 Spiritismul nu este o religie, ci este aceeași învățătură pe care am răspândit-o în persoana lui Iisus 

pentru a-i îndruma pe toți oamenii din toate timpurile din lume. Este învățătura Mea de iubire, dreptate, 

înțelegere și iertare. 

61 În acest Al Treilea Timp v-am vorbit cu o mai mare claritate doar datorită dezvoltării voastre 

spirituale, fizice și intelectuale. 

62 Spiritismul va fi în toate și în fiecare om. Vorbesc sufletului pentru ca acesta să se înalțe împreună 

cu trupul său și pentru ca acesta din urmă să primească revelație și inspirație de la propriul suflet, pe care 

să le poată aplica pentru sine și pentru binele general, îndeplinind astfel legea universală de a lucra pentru 

binele umanității. 

63 Munca mea spirituală a fost înțeleasă în toate timpurile de toți acei oameni care s-au trezit și au 

evoluat spre perfecțiunea eternă. Ei au primit din sursa inepuizabilă a harului meu și a înțelepciunii mele 

divine și, inspirați de lumea spirituală, au pregătit un viitor mai bun pentru omenire. Toată dezvoltarea 

științifică și benefică pentru umanitate a fost inspirată de ființele spirituale înalte care, în calitate de 

învățători, ghidează neîncetat creierele care se pregătesc să lucreze pentru binele comun. 

64 În acest fel, creierul primește sensul instrucțiunilor mele, inspirația înțelepciunii mele. Dar, în 

funcție de pregătirea spirituală a omului, de înclinațiile sale și de libertatea de gândire, el poate primi 

aceste idei spre binele sau spre propria-i ruină. 

65 Dacă omul de știință lucrează cu facultatea sa intelectuală pentru ruinarea și distrugerea omenirii, 

să nu atribuie acest lucru inspirației ființelor spirituale înalte. 

66 Aceste ființe spirituale i-au inspirat creierul pentru ca el să înțeleagă natura, să o exploreze, să îi 

descopere marile secrete și să îi înțeleagă toate manifestările. Dar omul are libertatea de a aplica această 

inspirație, acest har, în modul în care dorește. Ea îi vine ca un beneficiu; dar dacă sentimentele sale sunt 

lipsite de noblețe sau dacă, din cauza instinctelor sale depravate sau a lipsei de spiritualitate, dorește să 

folosească această inspirație pentru a provoca răul, poate face și acest lucru. 

67 Aceasta este libertatea de voință pe care i-am acordat-o omului, pentru ca el să fie responsabil de 

acțiunile sale și, prin ele, să dobândească merite sau să suporte purificarea pe care o aduc faptele sale 

imperfecte. 

68 Ființa umană a fost creată după "chipul și asemănarea" Dumnezeului său în ceea ce privește partea 

spirituală a ființei sale, deoarece este înzestrată cu aceleași capacități ca și Spiritul divin. Trupul tău 
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aparține pământului, dar sufletul tău spiritual a ieșit din mine și trebuie să se întoarcă la mine pur și 

perfect. Prin urmare, calea sufletului este cea a unei lungi evoluții. 

69 În existența sa eternă, un singur trup nu este suficient pentru sufletul tău, așa cum o singură haină 

nu este suficientă pentru corpul tău în timpul vieții sale în această lume. De aceea, reîncarnarea sufletului 

este necesară pentru dezvoltarea sa. În fiecare etapă înveți despre bogăție și sărăcie, despre sănătate și 

despre toate bolile care afectează ființele umane. Înveți despre egoism, mândrie, tristețe și lipsă de milă, 

dar și despre iertare și iubire, noblețe și generozitate. 

70 Ați venit până în acest moment, încarnați în diferite corpuri. Sufletul tău s-a purificat treptat de 

petele sale. Căci de la început s-a lăsat cucerit de înclinațiile trupului și astfel s-a îndepărtat de puritatea și 

perfecțiunea pe care o avea când a ieșit din Mine. 

71 Ați ajuns în timpul al treilea și sufletul vostru a evoluat, dar nu suficient pentru a putea stăpâni 

complet instinctele sale fizice și a trăi într-un stadiu total spiritual. 

72 În acest Al Treilea Timp, v-am explicat Învățătura Mea prin intermediul organului uman de 

înțelegere, pentru a vă oferi o nouă oportunitate pe calea evoluției sufletului vostru. 

73 Popor binecuvântat: Așa cum discipolii Mei din Epoca a doua nu au înțeles măreția învățăturilor 

Mele atâta timp cât M-au ascultat și au fost martori ai marilor Mele lucrări, până când Eu nu am mai fost 

cu ei, și abia atunci s-au hotărât să-și adapteze cât mai mult posibil acțiunile la învățăturile Mele, la fel se 

va întâmpla și cu voi, popor. Vă las înțelepciunea spirituală pentru ca acțiunile voastre să fie demne și 

vrednice de Lucrarea Mea, iar aceasta să vă servească drept temelie și inspirație, iar voi să puteți spune 

lumii, prin fiecare dintre lucrările voastre, că Hristos S-a revelat spiritual și își revarsă inspirația prin 

intermediul intelectului pregătit de mila Sa infinită ca sursă inepuizabilă de har și înțelepciune. 

74 V-am învățat să vă gândiți la Dumnezeu ca la Cel Unic, ca la miracolul fără limite al imaginației 

voastre spirituale, ca la Puterea care provoacă mișcarea și acțiunea în tot universul ─ ca la Viața care se 

manifestă atât în cea mai simplă plantă, cât și în acele lumi care își urmează cursul cu milioanele în spațiu, 

fără ca vreuna dintre ele să nesocotească Legea care le guvernează. 

75 Această lege sunt Eu, Dumnezeul vostru, este legea evoluției neîncetate care îl uimește pe om și îi 

deschide vaste câmpuri de cercetare care îi permit să pătrundă tot mai mult în tainele naturii. 

76 În acest fel, comuniunea dintre om și Dumnezeu va fi confirmată și prin cunoașterea acestei naturi, 

în care se dezvăluie măreția și puterea lui Dumnezeu. 

77 Dumnezeu nu este deci o figură, nu este un simbol, nu este un fenomen. 

78 Tot ceea ce a fost creat s-a format printr-o evoluție constantă ─ v-am spus deja ─ de la începutul 

vieții, adică din momentul în care am manifestat viața într-un atom, iar acesta a evoluat în molecule, iar 

moleculele în elemente, iar din acestea au apărut lumile care s-au populat după aceeași lege a evoluției 

logice și naturale. 

79 Învățătura mea este baza tuturor cunoștințelor, a tuturor activităților ─ este lumina pentru a putea 

recunoaște toate minunile pe care omul nu este încă capabil să le înțeleagă din cauza lipsei sale de 

spiritualizare. 

80 Omul este cel care ridică bariere în calea progresului său spiritual. Dumnezeu nu pedepsește și nici 

nu este un călău. Dumnezeu este atotputernic, El este putere, lumină, viață și iubire. Și-a întrupat 

"Cuvântul" pentru a trăi ca voi pe pământ, supus acelorași ispite, și prin aceasta v-a iubit și mai mult. De 

vreme ce Dumnezeu este înțelepciune, înțelegere, pace universală ─ cum poți crede că, deși te iubesc așa 

cum te iubesc ─ că, deși îl înzestrez pe om cu atâtea haruri și daruri ─ că, deși îl pregătesc pentru o viață 

spirituală veșnică, l-aș putea pedepsi? 

Nu, umanitate, voi înșivă sunteți cei care vă supuneți tuturor acestor încercări de durere care vă lovesc. 

Arunci sulița care îți rănește semenii, ridici mâna ucigașă pentru a-l elimina pe cel care te deranjează. De 

aceea vă spun că voi sunteți cei care trebuie să vă purificați conform justiției mele divine. Dacă faptele tale 

sunt îndreptate spre perfecțiunea atotcuprinzătoare, atunci ai câștigat o recompensă prin meritele tale. Dar 

dacă faptele tale sunt rele, o purificare, fie în trup, fie în cele spirituale. 

81 Puterile care reprezintă răul formează treptat un nucleu puternic pentru a scufunda lumea în 

războaiele lor, astfel încât oamenii se resping unii pe alții și peste tot 

Distrugerea este. 
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82 Acesta va fi ultimul an în care vă voi reaminti principiile creștine ale iubirii și iertării prin 

intermediul organului uman de înțelegere. 

83 Iubiți-vă aproapele, trăiți în pace cu voi înșivă, iertați-i pe cei care vă jignesc. Pentru că Hristos vă 

iartă, iar Maestrul vostru, revelat în această a treia eră ca Lumina Duhului Sfânt, iartă la fel de bine 

omenirea. 

84 Poporul meu: Deschideți-vă buzele pentru a oferi mângâiere, încurajare și sfaturi. Fie ca fiecare 

dintre acțiunile voastre să fie un exemplu de iubire, pentru ca învățătura mea să fie înțeleasă mai mult prin 

faptele voastre decât prin cuvintele voastre. 

85 În acest fel, lumea va înțelege că Hristos a umblat din nou pe pământ ─ nu în formă trupească, cu 

trupul pe care Iisus l-a avut timp de 33 de ani, ci prin lumina și înțelepciunea spirituală care s-a revărsat 

asupra fiecăruia dintre discipolii Săi. 

86 Iubiți oameni: Pentru ceea ce este nobil și generos în sufletele voastre, vă spun: Puneți în aplicare 

învățătura mea, faceți ceea ce este bun, nu condamnați pe nimeni. Ai grijă ca trupul tău să nu fie un 

instrument care te face să degenerezi și să devii impur, ci să te ajute să îți înalți sufletul și, chiar dacă ești 

expus la tentații, să ieși victorios din ele. 

87 Înțelegeți-vă corpul ca pe ceva fragil care a fost dat sufletului pentru dezvoltarea sa. 

88 Nu condamnați celelalte învățături ca fiind imperfecte, limitați-vă la a lucra binele. 

89 Îmi pun în mâinile voastre munca mea pură și curată, iar voi veți fi responsabili pentru modul în 

care se va desfășura spiritismul. 

90 Nu vă las nici ritualuri fixe, nici obligația de a îndeplini anumite ritualuri. Căci nu este voința mea 

ca voi să cădeți din nou în fanatism. Trebuie să vă adunați pentru a studia Cuvântul meu și să vă asigurați 

că ceilalți împărtășesc această cunoaștere. 

91 Spiritualizarea va deveni tangibilă atunci când toate popoarele vor avea aceeași viziune asupra 

lumii. Atunci va fi împărăția lui Hristos. 

92 Principiul creștin va prevala, iar spiritualitatea va servi drept ghid pentru oameni în introducerea 

legilor juste care vor guverna omenirea. Numai în acest fel va exista pace în lume. 

93 Cât de des vă adunați pentru a studia Cuvântul meu, pentru a vă împărtăși problemele, pentru a 

face ceva pentru binele general, pentru a cere ajutor spiritual, pentru a vă ruga spiritual. Concentrați-vă pe 

voi înșivă, apoi fiecare dintre voi, astfel pregătiți, va vorbi și va da sfaturi. În el se vor repeta cuvintele 

Maestrului, pe care El le-a dat prin purtătorii de cuvânt. Dar nu va fi necesar ca el să fie în extaz, doar prin 

inspirație va avea ocazia să exercite mila și să facă ca lucrarea mea să fie recunoscută și simțită. 

94 Oameni buni, mergeți la oameni, vorbiți-le așa cum Hristos v-a vorbit vouă, cu aceeași milă, scop 

și speranță. 

95 Să recunoască faptul că există căi de înălțare care oferă satisfacții mai mari decât cele care  oferă 

bunuri pământești. Lăsați-i să înțeleagă că există o credință care te face să crezi și să speri la mai mult 

decât ceea ce poate fi atins. Spuneți-le că sufletul lor va trăi veșnic și că, prin urmare, trebuie să se 

pregătească pentru a se bucura de această fericire eternă. 

96 Îndepliniți-vă sarcina în acest fel, porniți la drum cu adevărul și generozitatea faptelor voastre și, 

odată ce veți ajunge la Mine, vă voi spune: Fiți binecuvântați, faceți parte din Mine, bucurați-vă de 

fericirea de nedescris a Divinității Mele. Uitați de materie, uitați că ați avut suferință în lume și nu veți mai 

avea niciun motiv să simțiți din nou durere și să fiți expuși la o multitudine de tentații. 

97 Veți fi doar ființe spirituale care, prin meritele voastre, au urcat pe scara perfecțiunii - scara lui 

Iacob spre cer, o scară a dezvoltării care începe pe pământ și se pierde în infinit. Veți fi urcat pas cu pas și, 

în cele din urmă, vă va conduce la viața veșnică, la împărăția luminii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 360  
Pacea mea fie cu voi! 

1 Iubiți discipoli ai Maestrului divin: veniți la Mine încă o dată și vă ofer un loc la masa Mea. 

Văd că ați învățat să vorbiți cu dragoste. Chiar și în cele mai amare zile știți să zâmbiți cu speranță și 

credință în mijlocul celei mai mari dureri, pentru că v-ați încurajat cu învățătura mea. 

2 Așa vreau să vă văd, mereu plini de pace, curaj și încredere. Ați ajuns la momentul în care Mă 

simțiți pe deplin în interiorul și în afara ființei voastre, aproape de voi în fiecare clipă. Nu mai sunteți cei 

care spuneau: "Tată, de ce mă uiți în încercare, de ce nu mă asculți?". Astăzi știți să vă rugați în încercare 

și, după ce vă rugați, așteptați cu umilință venirea păcii mele. Permiteți cu supunere ca Maestrul să vă 

testeze. 

3 Acum sunteți cu adevărat discipolii mei. Îți cunoști valoarea meritelor și știi cum să-ți descoperi și 

să-ți judeci defectele. Astăzi, sufletul tău este luminat cu o strălucire atât de mare încât știi când ai fost pe 

placul Tatălui tău și când L-ai jignit. 

Aveți momente de răceală, de deznădejde. Dar când aceste momente se termină, flacăra iubirii și a 

credinței arde din nou în inimile voastre, altarul închinării voastre interioare lui Dumnezeu se aprinde din 

nou și simțiți prezența Tatălui în interiorul sanctuarului vostru ─ acel Tată care este întotdeauna în voi ─ 

fie că sunteți pregătiți sau nu. 

4 Nu pot condamna pe niciunul dintre copiii mei, pentru că ar însemna să le iau viața. Te-am creat 

pentru viață, nu pentru moarte. 

5 O, discipol! În ziua a șaptea, omul acestui timp se odihnește, își înalță sufletul pentru o clipă către 

Tatăl, în semn de mulțumire sau de dorință de ajutor. Dar nu toți sunt treji, nu toți se roagă. Dar de dragul 

celor care trăiesc treji ─ de dragul celor care lucrează pentru pace, pentru bunăstarea oamenilor, fac ca 

lumea să obțină o fărâmă din mantia mea de pace, o picătură din balsamul meu divin, sărutul meu de 

iubire, în care se află iertarea mea și oportunitățile pe care le ofer fiecărui suflet pentru mântuirea sa. 

6 Acum este un moment decisiv pentru suflete, cu adevărat un moment de luptă. Totul este luptă și 

luptă. Acest război are loc în inima fiecărei ființe umane, în sânul familiilor, în toate instituțiile, în toate 

popoarele, în toate rasele. 

Nu doar pe plan pământesc, ci și în valea spirituală se dă bătălia. Este vorba de Marea Bătălie, care a 

fost văzută în formă simbolică de profeții din alte timpuri și care este văzută și în viziunile profeților sau 

clarvăzătorilor din acest timp. 

Dar această bătălie care se duce și care zguduie totul nu este înțeleasă de omenire, deși ea este parte și 

martoră la această bătălie. 

Cursul umanității este accelerat în aceste zile ─ dar unde se îndreaptă? Unde se duce omul cu atâta 

grabă? Își găsește el fericirea pe acest drum amețitor, ajunge la liniștea mult dorită, la viața glorioasă pe 

care orice inimă și-o dorește în mod egoist? 

7 Vă spun că ceea ce omul obține de fapt cu graba sa este epuizarea totală. Sufletul spiritual și inima 

omului se îndreaptă spre oboseala vieții și oboseală, iar acest abis a fost creat de omul însuși. 

8 În acest abis va cădea și în această epuizare totală, în acest haos de dușmănii, de plăceri, de dorințe 

de putere nesatisfăcute, de păcat și adulter, de profanare a legilor spirituale și umane, va găsi o moarte 

aparentă pentru suflet, o moarte temporară pentru inimă. Dar Eu voi face ca omul să se ridice din această 

moarte la viață. Îl voi face să învie și, în această nouă viață, să lupte pentru renașterea tuturor idealurilor, 

pentru învierea tuturor principiilor și a tuturor virtuților, care sunt calități și proprietăți ereditare ale 

sufletului, care sunt originea lui, Alfa lui. Căci de la Mine a izvorât sufletul, de la Mine a luat viață, din 

perfecțiunea Mea a băut, din harul Meu s-a săturat. 

9 Rămâneți alături de popor în acest moment de mare luptă spirituală prin rugăciunile voastre. Când 

îi vedeți plângând, nu vă raportați plânsul vostru la cauza care îi face să plângă, ci plângeți din cauza lor, 

căci ei sunt semenii voștri, iar lacrimile voastre de iubire vor fi balsam și mângâiere. Dacă îi vedeți lipsiți 

de pace, nu luați parte la lipsa lor de pace, căci voi sunteți copiii păcii. Dar roagă-te pentru ei și toți devin 

îngeri ai păcii. Pacea să coboare din sufletul tău ca roua, care este rodul iubirii pentru întreaga lume. 
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10 Dacă observați că încep discuții și deliberări care se opun opiniei celorlalți, ridicați-vă deasupra 

tuturor acestor lucruri. În acest moment, ia în considerare lucrarea mea, cuvântul meu, și învinge motivele 

care îi încurajează pe oameni în luptele și războaiele lor cu lumina Duhului Sfânt, cu rugăciunea ta, cu 

exemplul și cuvântul tău. Când îi vezi că pornesc cu armele pe umăr și apoi le judecă fără milă pe cele ale 

fratelui lor, ia și tu armele iubirii, ale milei, ale iertării, ale vieții veșnice. 

11 Câștigați suflete pentru împărăția păcii! Convertiți păcătoșii la viața harului. În acest fel, slujitorii 

Tatălui se vor înmulți și împărăția păcatului, a distrugerii și a morții va fi decimată prin lupta voastră! 

12 Fericiți sunt cei care, în mijlocul unui întuneric atât de mare, găsesc totuși în inima lor puterea de a 

Mă căuta, sau care mai păstrează în ea puțină puritate pentru a o transforma într-un sanctuar pentru o 

scurtă perioadă de timp și permit conștiinței lor să le vorbească despre Mine, despre ei înșiși și despre 

aproapele lor. 

13 Eu v-am anunțat un timp în care spiritul uman va exercita o închinare la Dumnezeu cum nu a mai 

fost niciodată în timpurile trecute, în care va oferi Tatălui său închinarea spirituală pe care l-am învățat pe 

om din cele mai vechi timpuri prin învățăturile Mele perfecte. Întotdeauna am făcut mari revelații, am fost 

mereu un învățător și, de asemenea, ca Tată, am îndepărtat vălul de pe tainele Mele pentru ca făpturile 

umane să mă recunoască mai bine și astfel să pot fi iubit cu o mai mare perfecțiune. Dar omului existența 

pământească i s-a părut atât de minunată, atât de bogată comoara pe care o conține această lume, încât a 

uitat mereu învățăturile care îi vorbesc despre viața spirituală. El a avut ochi doar pentru glorioasa creație 

materială, o lucrare a Tatălui și o oglindă, o slabă reflectare a vieții din Înălțimile de Dincolo. Și, în timp 

ce și-a deschis ochii, mintea, simțurile pentru a privi, a atinge, a tânji după bunurile acestei lumi, a închis 

ochii spiritului său și a uitat că, mai presus de toate acestea, există o altă existență minunată, o altă viață și 

mai bogată și alte bogății cu adevărat mai mari. În această iubire, în această înclinație a omului către 

bunurile pământești, el s-a materializat. 

Cu toate acestea, sufletul său nu m-a uitat, păstrează o urmă din existența mea și, mai mult, simte 

dorința unei hrană pe care pământul nu i-o poate oferi și mă caută. Dar Mă caută cu jumătate de inimă și 

nu întotdeauna în cele mai bune moduri. 

14 Deoarece omul este materializat, el trebuie să Mă caute prin închinare sensibilă și, deoarece ochii 

spiritului său nu sunt deschiși, trebuie să creeze imaginea Mea pentru a Mă vedea. Deoarece nu s-a 

sensibilizat sufletește, el cere întotdeauna miracole și dovezi materiale pentru a crede în existența Mea și 

Îmi impune condiții pentru a Mă sluji, a Mă urma, a Mă iubi și a Îmi întoarce ceva pentru ceea ce îi dau. 

Așa văd eu toate bisericile, toate comunitățile religioase, toate sectele pe care oamenii le-au creat peste tot 

pe pământ. Ei sunt îmbibați în materialism, în fanatism și idolatrie, în secretomanie, înșelăciune și 

profanare. 

15 Ce să rețin din ea? Doar intenția. Ce ajunge la Mine din toate acestea? Nevoia spirituală sau fizică 

a copiilor mei, mica lor iubire, dorința lor de lumină. Aceasta este ceea ce ajunge la Mine, iar Eu sunt cu 

toți. Nu mă uit la biserici, nici la forme, nici la rituri. Eu vin la toți copiii Mei în mod egal. Le primesc 

sufletul în rugăciune. O atrag la pieptul Meu pentru a o îmbrățișa, pentru ca ea să simtă căldura Mea și 

pentru ca această căldură să fie un stimulent și un îndemn pe drumul ei de vizite și încercări. Dar pentru că 

accept intenția bună a umanității, nu trebuie să permit ca ea să rămână veșnic în întuneric, înfășurată în 

idolatria și fanatismul ei. 

16 Vreau ca omul să se trezească, vreau ca sufletul să se ridice la Mine și în înălțarea sa să privească 

adevărata slavă a Tatălui său și să uite de falsa splendoare a liturghiilor și a riturilor. Vreau ca atunci când 

va ajunge la adevărata sa ascensiune, să se reînnoiască, să se elibereze de nevoile umane și să depășească 

senzualitatea, patimile, viciile și să se regăsească pe sine; astfel încât să nu-i spună niciodată Tatălui că 

este un vierme de pământ; astfel încât să știe că Tatăl l-a creat după chipul și asemănarea Sa. 

17 Acesta este motivul responsabilității voastre în această a treia eră, o, popor al lui Israel! 

18 V-am spus că omenirea este ca un câmp pe care l-am făcut roditor, iar în această rodnicie se află 

trezirea darurilor și a capacităților sale latente. Prin intuiție, omenirea primește în prezent mesajul meu, 

prin vise spirituale și sub diverse alte forme. Lumea mea spirituală îi trezește și ea și îi pregătește pe 

oameni. 

     Evenimentele, întâmplările vorbesc clar inimii și sufletului, iar prin toate acestea omenirea a căpătat un 

pic de echipare. Știe că se află la o răscruce de drumuri ─ simte că a intrat într-o epocă de semnificație și 
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plinătate spirituală. Simte că justiția divină apasă inexorabil asupra tuturor creaturilor. Dar îi lipsește 

Cuvântul viu și dovada definitivă în fața ochilor săi. Dar această dovadă și acest Cuvânt pe care îl aveți, 

oameni buni. Vouă v-am încredințat-o, voi sunteți purtătorii acestei revelații, care este o sămânță de iubire 

divină pe care o veți semăna în câmpurile deja fertile prin înțelepciunea mea perfectă. 

19 Continuați să vă cufundați de bunăvoie în rugăciune pentru ca Eu să continui să vă formez, pentru 

ca în curând să vă transform în slujitori și apostoli ai acestei Opere pe care, după cum știți, am numit-o 

spiritualistă, trinitară, mariană, nume care vor dispărea atunci când lumea va îndeplini legile Mele. Atunci 

nu va mai fi nevoie nici de nume, nici de simboluri, pentru că voi toți veți purta în ființa voastră, ca și cum 

ați purta o piatră spirituală care, împreună cu toate celelalte, va forma adevăratul templu, adevăratul 

sanctuar, în care locuiește Tatăl și Creatorul vostru. 

20 Este întreaga umanitate trinitară? Nu, discipoli. Nu toți poartă în suflet moștenirea celor trei 

timpuri. Sunt mulți care nici măcar nu păstrează testamentul celor două timpuri trecute, iar unii nici măcar 

pe cel al primului timp. Dar tu vei aduce sămânța trinitară ─ Legea mea, Doctrina mea sau Instrucțiunea 

mea, cum vrei să-i spui, pe care ți-am încredințat-o în trei timpuri, ca sămânță în inima tuturor popoarelor 

și a tuturor oamenilor. 

Nu-mi impuneți învățătura mea cu blesteme, cu amenințări, nici cu durere. Doar prezentați-l, 

prezentați-l pur și tare așa cum este. Oferă această fântână a înțelepciunii veșnice și lasă-i pe cei însetați să 

bea din apele ei cristaline. Adevărat vă spun că aceia care simt că și-au potolit setea vor fi atunci cu voi. 

Cei care beau și totuși nu au reușit să-și potolească setea vor rămâne respingători. Cu toate acestea, trebuie 

să lăsați această chestiune în seama Mea. Și vor fi alții care vor refuza să bea, dar voi veți aștepta, pentru 

că Sursa este veșnică. 

Dacă cei care refuză astăzi nu vor bea din această apă, mâine setea lor va fi și mai mare. Setea îi va 

chinui, apoi vor ajunge la izvor și, dacă nu-l vor găsi în apropiere, îl vor căuta prin deșerturi și pe drumuri 

lungi, amintindu-și că a fost proaspăt și răcoritor până când îl vor găsi. Căci, deși mi s-a refuzat apa, nu vi-

o voi refuza niciodată. 

21 Omenirea nu este încă duhovnicească, dar deja sufletele se trezesc și își dau seama de surzenia și 

orbirea idolilor lor, și deja devin conștiente de inutilitatea falselor sacrificii și penitențe, iar mulți dintre cei 

pe care îi întâlnesc sunt obosiți și sătui de fanatism. Ei tânjesc după o mâncare dulce și plăcută pentru 

simțul spiritual al gustului, tânjesc după un vin care să învioreze cu adevărat sufletul. 

22 Văd congregații, mici secte și mari asociații de oameni care aspiră la spiritualizare, care intră în 

sanctuarul spiritual, în casa sufletelor ─ unii pe căi apropiate de intenția spirituală, care este cea care 

ajunge la Mine. Îi voi răsplăti într-o zi, iar adevăratul spiritualism, doctrina profundă plină de învățături și 

revelații, mângâieri și hrană spirituală a Duhului Sfânt va fi dezvăluită tuturor ─ celor doritori, celor 

însetați, dar și celor cu inima rece și indiferenți. 

23 Este toată omenirea mariană? Adevărat vă spun: Nu, mulți nici măcar nu o cunosc pe Maria. Văd o 

parte a umanității care nici măcar nu-i cunoaște numele, o altă mare parte care, prin tine, a căzut în mare 

fanatism, în cea mai mare idolatrie, în profanare, în lăcomie de câștig. Și o altă parte a umanității și a 

comunităților religioase care nu te recunosc ca Mamă Spirituală a umanității. 

24 V-am numit "oameni mariani" pentru că voi veți învăța omenirea cine este Maria. 

25 Vă spun vouă, oameni buni: Maria nu este doar femeia care l-a primit pe Mântuitorul în al doilea 

veac. Le spun tuturor acelor părți ale umanității pe care tocmai le-am menționat, tuturor sectelor și 

comunităților religioase, tuturor raselor și tuturor oamenilor, că Maria este esența maternă, divină, care a 

existat dintotdeauna. Ea este esența feminină, universală, pe care o puteți descoperi și contempla în toate 

operele creației. Ea este tandrețea, ea este mijlocirea și sânul care hrănește. 

Deja în trecut v-a fost dezvăluită existența Mariei și venirea ei pe pământ. Căci, cu adevărat, de la 

primul până la ultimul ─ tuturor le-am vorbit ca Tată, ca Judecător și ca Stăpân. 

26 Încă din prima epocă, patriarhii și profeții au început să vorbească despre venirea lui Mesia. Dar 

Mesia nu a venit doar în spirit ─ el a venit să se nască dintr-o femeie, să devină om, să primească un trup 

de la o femeie. 

Spiritul matern al lui Dumnezeu a trebuit să devină și el o ființă umană, o femeie, o floare de puritate, 

pentru ca din coroana ei de flori să curgă mireasma "Cuvântului" lui Dumnezeu, care era Isus. 
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27 Când femeia aceea a ajuns la vârsta tinereții, a fost logodită. Tatăl i-a trimis un înger pentru a-i 

anunța misiunea. Dar cum a întâlnit-o îngerul, cum a surprins-o pe fecioara logodită? Să ne rugăm. Și, 

găsind-o pregătită, i-a spus: "Bucură-te, Marie, care ai găsit bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Nu te 

teme, căci pântecele tău va primi pe cel care va domni în casa lui Iacov și domnia lui nu va avea sfârșit." 

28 Maria știa că va primi un Rege mai puternic și mai mare decât toți regii pământului. Dar s-a 

încoronat ea regină între bărbați din această cauză? 

29 Oare buzele ei au vestit în piețe, pe străzi, în simple colibe sau în palate că va deveni Mama lui 

Mesia, că din pântecele ei va ieși "Fiul Unuia-Născut" al Tatălui? Sigur că nu, poporul meu: cea mai mare 

smerenie, blândețe și har a fost în ea, iar promisiunea s-a împlinit. Inima ei de mamă omenească a fost 

fericită și chiar înainte de a naște ─ în acel moment și apoi pe tot parcursul vieții Fiului ─ a fost o mamă 

foarte iubitoare, care cunoștea duhovnicește destinul lui Isus, misiunea pe care trebuia să o îndeplinească 

printre oameni și ceea ce venise să facă. Ea nu s-a opus niciodată acestui destin, pentru că a participat la 

aceeași lucrare. 

30 Dacă a vărsat uneori lacrimi, era un plâns de mamă umană, era natura trupească care simțea 

durerea fiului, propriul ei trup. 

Dar a fost ea un ucenic al Maestrului, Fiul ei? Nu. Maria nu avea nevoie să învețe nimic de la Iisus. Ea 

era în Tatăl Însuși și se întrupase doar pentru a îndeplini această sarcină frumoasă și dificilă. 

Era oare inima acelei excelente mame limitată la a iubi doar pe Fiul ei cel mai iubit? Cu siguranță că 

nu; prin acea mică inimă umană, Inima Maicii Domnului s-a revelat în mângâieri și cuvinte sublime, în 

sfaturi și beneficii, în minuni, în lumină și în adevăr. 

Ea nu s-a lăudat niciodată, nu a înțeles niciodată greșit cuvântul Maestrului. Dar, așa cum a fost la 

picioarele ieslei care i-a servit drept leagăn, tot așa a fost la picioarele crucii pe care Fiul, Stăpânul, Tatăl 

întregii creații a murit și și-a dat ultima suflare ca om. 

31 Astfel, ea și-a împlinit destinul de mamă umană și a dat un exemplu sublim pentru toate mamele și 

pentru toți oamenii. 

Și pentru ca ea să fie luată în seamă de omenire, pentru ca și ea să fie iubită și pentru ca exemplul ei să 

nu fie șters din inimile oamenilor, Stăpânul sângerând pe cruce a dedicat Mamei unul dintre cele șapte 

cuvinte ale Sale de pe cruce, spunându-i: "Mamă, acesta este Fiul tău!", și i-a spus Fiului, care în acel 

moment era Ioan, apostolul Domnului: "Fiule, aceasta este Mama ta!". 

32 Prin aceasta, Maestrul a vrut să-l lase pe Ioan ca reprezentant al umanității, iar în inimile oamenilor 

un sanctuar al iubirii și respectului pentru Mama Universală. 

33 Oare apostolul Ioan a pretins această maternitate doar pentru el însuși? Nu, într-adevăr, s-a dus la 

ai săi, la tovarășii de luptă și de învățătură, la ceilalți ucenici și le-a spus: "Maestrul a spus aceasta înainte 

de a trece la cele veșnice", iar acolo au rămas ucenicii alături de Maria până când aceasta a fost înălțată la 

infinit. 

34 În ziua Cincizecimii, acea sărbătoare pe care poporul o sărbătorea de la început ca Paștele, ucenicii 

erau adunați laolaltă, iar în mijlocul lor se afla Maria. Și Duhul Sfânt s-a apropiat, simbolizat într-un 

porumbel alb, și i-a copleșit cu lumina Sa și i-a umplut de harul Său. 

35 Ucenicii au simțit cel mai profund respect și dragoste pentru Maria. Și de vreme ce acei 

semănători, acei doctori ai sufletului, au simțit această venerație pentru Maica Răscumpărătorului ca om ─ 

de ce atunci generațiile vremurilor care le-au urmat nu ar fi simțit-o? V-am spus că Maria este veșnică, și 

vă spun cu adevărat că, dacă vă întoarceți la ea, mulți dintre voi o vor găsi. 

36 Când ucenicul meu Ioan era singur pe insula Patmos, în locul său de retragere, unde a primit marile 

revelații ale vremurilor viitoare, unde a pătruns spiritual în Înălțimile de dincolo și a văzut marile mistere 

ale Domnului, îmbrăcate în alegorii și reprezentate prin figuri, a văzut acolo și figura Mariei. 

În această mare revelație, care i-a fost încredințată lui Ioan de către Tatăl pentru oamenii din veacurile 

viitoare, el a văzut acolo, după un mare semn, o femeie îmbrăcată cu soarele și cu luna la picioare, iar pe 

frunte o cunună cu douăsprezece stele. Acea femeie a simțit durerile nașterii, iar când durerea a fost cea 

mai mare, Ioan a văzut răul sub forma unui balaur care o urmărea, așteptând doar nașterea copilului pentru 

a-l devora. 
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     Dar Maestrul vă spune: Deoarece această revelație dată lui Ioan de către Tatăl vorbea despre vremurile 

viitoare, vă spun: el a văzut-o pe Maria în Epoca a treia, chiar înainte de a da naștere poporului marian, și 

răul care pândea poporul Domnului. 

Ioan a văzut, de asemenea, că în momentul nașterii a izbucnit o mare bătălie a îngerilor împotriva 

balaurului care întruchipa răul oamenilor ─ o bătălie care are loc în prezent printre voi, deoarece poporul 

marian s-a născut, a apărut deja pe suprafața pământului și astăzi își primește scutul și sabia iubirii pentru a 

merge în marea bătălie finală. 

37 Aceasta este ceea ce înseamnă această revelație, o, popor iubit! De aceea, Tatăl v-a spus astăzi: Cei 

care o cunosc pe Maria nu o cunosc în adevărul ei. Ei o văd doar ca femeie, o consideră doar o mamă 

umană, iar în jurul ei au creat culte, ritualuri, festivaluri și extazuri. Prin această închinare idolatră, au uitat 

de împlinirea legilor Domnului, de cuvântul Stăpânului și de dragostea reciprocă. 

38 Tatăl nu vrea ca lumea să o cunoască pe Maria în acest fel și nici eu nu vreau ca voi să o iubiți în 

acest fel. Maria nu este doar o femeie, v-am spus deja: Maria este esența maternă care există în Divinitate 

și care se manifestă în tot ceea ce este creat. 

39 Dacă o cauți în singurătatea nopții, în liniștea pe care nimic nu o tulbură, acolo, în cosmos, vei 

întâlni imaginea ei, dacă o cauți în parfumul florilor, o vei întâlni și tu, iar dacă o cauți în inima Mamei 

tale, o vei avea. Dacă dorești să o întâlnești în puritatea Fecioarei, acolo o vei vedea și tu și ca în ea în 

nenumărate lucrări, unde se reflectă eternul feminin care există în Dumnezeu și care există în toată creația 

sa. 

40 Odată ce veți porni fizic pe căile de împlinire a misiunii, de predicare a învățăturii, vă veți ciocni 

cu inimi dure, cu cei care au creat o ușă închisă pentru a nu lăsa să intre esența iubirii și a numelui Mariei. 

Pentru mulți, această esență nu există. Ce veți face atunci, oameni buni? Veți folosi forța pentru a 

dărâma acel zid, acea ușă, pentru a lăsa învățătura mariană să pătrundă în acele popoare și națiuni? Nu. Ți-

am spus că ar trebui doar să prezinți munca mea, doar să subliniezi învățătura mea, dar că ar trebui să 

vorbești cu atât de mult suflet, cu atât de multă inimă, cu atâta sinceritate, încât mulți dintre cei cu gâtul 

țeapăn se vor converti și vor spune: "Cu adevărat, esența Mamei Universale inundă întregul cerc terestru, 

această învățătură este clară și ușor de înțeles. Este ca un izvor de viață care te invită să bei, dar nu te 

obligă să te folosești de el." 

41 Vă spun cu adevărat că, dacă acest lucru s-ar fi întâmplat, aș fi adus de mult timp toate sufletele cu 

puterea Mea pentru a le scălda în această apă, pentru a le face să bea din ea și pentru a le aduce la scopul 

pentru care sunteți cu toții destinați. Dar nu veți ajunge la Mine doar prin Mine, ci și prin voi înșivă. 

De aceea v-am dat spirit, voință, inteligență, facultăți și simțuri. De aceea ți-am dezvăluit Legea Mea, 

ți-am dat timpul necesar și ți-am așezat sufletul pe o cale de dezvoltare, de progres și de răscumpărare a 

acesteia. 

Vreau ca inima ta și cuvântul tău să fie ca un izvor, ca o fântână inepuizabilă printre oameni, și ca 

vocea ta să invite cu umilință să bea din cuvântul meu pe care îl vei răspândi. 

42 Când această apă va fi limpede ca cristalul, când va fi la fel de limpede cum v-am încredințat-o ─ 

cu adevărat vă spun, oamenii vor găsi în ea sănătatea și mântuirea lor. Ei vor striga atunci din toți plămânii 

și vor mărturisi că au găsit adevărul Meu cu voi, iar aceasta este responsabilitatea Israelului în Era a treia 

─ aceasta este povara care apasă asupra poporului spiritualist-trinitar-marian. 

43 Mersul tău blând și umil va zgudui comunitățile religioase, va zgudui fundații și principii. 

Cuvântul Tău, care va fi întotdeauna al Meu, va dărâma sanctuarele false, și din ele nu va rămâne nici 

măcar o piatră pe alta. Ea va răsturna idolii, toată idolatria pe care ați creat-o în jurul închinării lui 

Dumnezeu, la fel și în jurul Mariei și al numelui ei, până când ați ajuns la cele mai mari exagerări. Toate 

acestea trebuie să dispară, arse de focul Cuvântului Duhului Sfânt pe care l-am pus și voi continua să-l pun 

în voi. 

44 După ce acest Cuvânt al Meu va înceta să se facă cunoscut prin purtătorii de cuvânt, vă voi găsi 

adunați ca discipolii Mei din Era a Doua la Paște, iar Duhul Meu Sfânt va veni din belșug, unit spirit cu 

spirit cu voi, pionierii acestei Ere a Treia, pionierii comuniunii perfecte dintre Duhul Sfânt și spiritul 

oamenilor. 
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45 Ce vă va dezvălui Tatăl în acel moment? Ceea ce nu v-am spus prin intermediul organului uman al 

intelectului. Dar realizați că trebuie să aveți o adevărată consacrare și spiritualizare ─ realizați că pentru a 

obține această pregătire trebuie să vă debarasați de orice urmă de fanatism și materialism. 

Cum veți realiza această mare echipare? Prin studiul de astăzi, prin desfășurarea de după, mai târziu 

prin dragostea voastră adevărată. Căci Cuvântul Meu nu este terminat. Cuvântul Meu nu se va sfârși în 

1950. Proclamația mea va continua. Dar nu mai prin purtătorii de cuvânt, nu mai în acest mod de 

proclamare, pentru că răpirea voastră va deveni din ce în ce mai perfectă după 1950. Înălțarea voastră 

spirituală va fi mai mare, iar proclamarea mea va avea loc doar prin intermediul spiritului. 

46 Cei care mi-au fost purtători de cuvânt au parcurs un drum lung. Cei care au primit raza mea de 

multe ori vor continua să se desfășoare și să transmită mari inspirații sau revelații. Cu cei care nu au primit 

raza mea divină decât de câteva ori și cu care cuvântul meu a fost rar, inspirația mea va fi atunci mare, 

foarte mare. Nu le lăsați să le împiedice desfășurarea, mersul pe această cale. Pentru că ceea ce nu au 

obținut în acest timp de manifestare prin intermediul intelectului uman, ei pot primi apoi de la spirit la 

spirit, și atunci va fi bucurie și recunoștință în sufletul lor. 

47 Dar nu mă voi manifesta în mod glorios doar prin cei care au fost consacrați purtători de voce. 

Spiritul Meu Divin va străluci, de asemenea, în mod glorios peste cei care aduc daruri. Acest har nu va fi 

mai mic cu ei, ci va fi același pentru toți. 

Lumea mea spirituală va străluci și ea, raza ei curgătoare, transformată în inspirație și în gândire, va fi 

asupra discipolului Domnului, pentru ca aceste Ființe de Lumină să continue să se facă cunoscute ființelor 

de pe această planetă, prin liderii comunității, "pietrele de temelie", clarvăzătorii și "penele de aur", prin 

cei marcați și cei nemarcați, prin cei care au trăit actul simbolic al marcării, precum și prin toți cei care se 

consideră prea inutili pentru a face parte din poporul meu. 

Pe "cei dintâi" și pe "cei de pe urmă" vor fi limbile de foc pe care le va revărsa Duhul Sfânt, astfel încât 

mâine, un "mâine" foarte apropiat, vă veți putea face cunoscuți tuturor semenilor voștri ─ în acea zare care 

se apropie de voi și în care veți putea aduce Cuvântul meu nu numai celor care vorbesc limba voastră, ci și 

celor care vorbesc limbile pe care voi nu le cunoașteți încă astăzi. 

48 Cum veți putea comunica cu ei? Prin bunăvoința voastră, prin efortul vostru, prin zelul și dragostea 

voastră. Eu vă voi ajuta, spune Tatăl. Voi face minuni printre voi. Voi avea grijă ca dintre voi, din 

comunitățile voastre, să iasă pionierii, mesagerii, cei pregătiți prin voința mea, care vorbesc alte limbi 

pentru a aduce Vestea cea Bună, al treilea mesaj al lui Dumnezeu altor popoare, altor popoare, altor rase. 

În acest fel, Turnul Babel, care în lumea materială a fost distrus în decursul timpului de mâinile oamenilor, 

va fi distrus treptat și în lumea spirituală, iar deasupra lui se va ridica Turnul Duhului Sfânt, adevărata 

Biserică, adevăratul loc de cult și sanctuar, în care toți își vor da mâna, în care toate limbile se vor uni, în 

care toate rasele și generațiile se vor uni în iubirea Tatălui. 

49 În această dimineață de har, când ați primit Cuvântul meu într-un mare număr de locuri de 

întâlnire, dar care constituie un singur popor, Maestrul vă cere mijlocire, milă, rugăciune pentru lume. 

Îndepărtați din inima voastră orice discordie sau prejudecată și apropiați-vă spiritual pentru a forma un 

popor puternic în spirit, iar această forță spirituală va ajuta poporul. 

De ce nu ai reușit încă să faci mari minuni în sufletul tău și cu gândurile tale? De ce arma rugăciunii pe 

care v-am dezvăluit-o nu s-a manifestat încă cu glorie în aceste vremuri? 

50 Prin lipsa voastră de pregătire, oameni buni, prin lipsa voastră de unitate, ați permis păsării de 

pradă, ispita care vă pândește mereu, să intre în voi pentru a vă dezbina și a vă slăbi: o mișcare vicleană a 

ispitei care nu v-a permis niciodată să vă uniți. 

Deși cuvântul meu de iubire a fost întotdeauna cu voi, inima voastră încă înclină spre șoapte rele, încă 

vă lăsați seduși de prefăcătoria și minciuna vrăjitoarelor. Dar fiți vigilenți, oameni buni, fiți vigilenți, o, 

ucenici spiritualiști, discipoli mariani trinitari, pentru ca în aceste vremuri de pregătire pentru voi ─ în 

aceste vremuri de încercare pentru omenire, care în prezent bea încă o dată potirul suferinței ─ să dați 

dovezi ale puterii voastre ─ apucând nu multe arme, ci o singură sabie de lumină, și cu ea să rupeți corzile 

ispitei, lanțurile robiei, să dărâmați ziduri, să deschideți uși pentru a elibera sufletele și a le lăsa să urce 

spre lumina Erei a treia. 

51 Puteți face asta, oameni buni, prin puterea gândului, prin rugăciune. Dar ea trebuie să izvorască din 

dragostea adevărată pe care ți-o inspir în acest moment. Uniți-vă, recunoașteți-vă unii pe alții, iertați-vă 
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unii pe alții, iubiți-vă unii pe alții, atunci veți experimenta miracole pe tot globul și veți fi martori la modul 

în care această umanitate, care aleargă cu o viteză amețitoare spre abisul despre care vă vorbesc, va trăi 

foarte curând căderea și, de asemenea, "până aici și nu mai departe", care va fi dezgustul, oboseala, 

oboseala sufletului în ură, în materialism, în senzualitate și în plăceri, astfel încât să-i întinzi mâna 

frățească, să-l atingi cu dragoste și să-l trezești ca să-i spui: 

52 "Iată, nu mai există palate de îngâmfare. Conducătorii și-au părăsit tronurile, imperiile lacome au 

dispărut, iar armele de război nu mai scuipă moarte din gurile lor. Liderii militari și soldații sunt înfrânți. 

Ridică-ți fața și privește la orizont lumina unei noi zile, un nou răsărit care luminează o nouă viață." 

53 Primesc acum sufletul tău în rugăciunea sa. Vreau să găsesc recunoștință în ea, și de aceea Mă 

dezvălui încă o dată în lume pentru a-mi revărsa Spiritul Meu asupra umanității în diferite forme. Aș putea 

să o fac fără medierea ta, dar prin ea îmi voi arăta mila Mea. 

54 Astfel vă las în această dimineață de har: înălțați în iubire și în milă față de semenii voștri ─ 

înălțați spiritual pentru a simți în ființa voastră binecuvântarea Tatălui vostru. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 361  
1 Vă întâlnesc rugându-vă și Duhul meu se așează cu voi. Mă hrănesc cu dragostea ta, cu credința ta. 

Am gustat din roadele voastre și ele îmi sunt plăcute. De aceea, vă binecuvântez și vă dau pace. 

2 Sufletul tău a fost testat de Mine în diferite moduri. Dar când ai trăit un moment de tristețe, te înalți 

și mă întrebi dacă te-am abandonat, și foarte curând ai fost cu mine. Cu adevărat vă spun că nu sunteți 

singuri, iar credința voastră v-a făcut să depășiți greutățile și marile încercări ale acestui timp. 

3 Voi, care ați străbătut distanțe lungi în căutarea Mea, în sfârșit M-ați găsit, iar când ați auzit 

Cuvântul Meu, îndoielile voastre au fost risipite și ați primit răspunsul clar la cererea voastră. Pretutindeni 

ați auzit rugăminți și invocări pentru Duhul Meu și chiar dacă nu M-ați fi chemat, aș fi venit la voi așa cum 

am promis. Căci v-am spus că voi fi alături de voi în necazurile voastre, în aceste zile de durere. 

4 V-am dat sensibilitate pentru a simți ceea ce va urma, pentru ca voi să trăiți atenți la orice 

manifestare spirituală și să recunoașteți sosirea cuvintelor mele. 

5 Vă vorbesc cu aceeași dragoste și înțelepciune cu care am vorbit în trecut, confirm cuvintele Mele 

din trecut și dovedesc că profețiile se vor împlini. 

6 Ioan a văzut în marea sa revelație cum Spiritul meu va fi revelat în acest timp, cum, la desfacerea 

celui de-al șaselea sigiliu, Cartea Înțelepciunii va lumina sufletele. El a văzut marile bătălii dintre oameni 

și necazurile lor. El a văzut Cartea închisă și în cele din urmă deschisă de Mielul imaculat. Și împreună cu 

voi am deschis pagină după pagină din această carte pentru spiritul vostru. Ea conține Legea pe care v-am 

dat-o de la începutul timpului. 

7 Judecați-mi opera, cercetați-o de la început până la sfârșit. Amintiți-vă tot trecutul și uniți-l cu 

această revelație, astfel încât totul să fie viu în sufletul vostru. Am decretat legi și statute pentru viața 

materială a oamenilor, am dat instrucțiuni pentru viața morală și spirituală. V-am așezat în regiunile 

spiritului și ați respirat pacea și fericirea acestui cămin pentru ca voi să îl cunoașteți pe deplin și să 

ajungeți la cunoașterea legilor mele. 

8 Trăiește pentru un ideal înalt, asigură-te că sufletul tău își recapătă curajul și energia în îndeplinirea 

misiunii sale. Răspândește pacea pe calea vieții tale, invită oamenii să se roage cu rugăciunea pe care te-

am învățat-o, pentru ca ei să se simtă din nou demni de Creatorul lor. Îngrijește-le inimile, care sunt 

terenuri virgine, terenuri fertile pentru învățătura mea. 

9 Urmând învățătura mea, în timp ce lucrați pentru binele umanității, sufletul vostru se va întări, vă 

veți bucura, dar veți și suferi și veți realiza ce valorează credința și iubirea. Nu vă veți lăsa confundați în 

luptă de diferitele credințe. Învățătura mea este mai presus de orice religie și de orice sectă. Aduceți 

Cuvântul meu, care este expresia mea de iubire, și nu-l folosiți ca pe o armă pentru a vă lupta cu semenii 

voștri, pentru că el nu jignește, nu rănește, este doar viață pentru suflet. 

10 Curățați vasul pe dinăuntru și pe dinafară, astfel încât să poată conține esența pe care v-o ofer. 

Misiunea ta este minunată. Pentru a fi victorioși, trebuie să lucrați împreună. Amestecați-vă cu toate 

popoarele, uniți-vă cu toate rasele, duceți mesajul meu de pace tuturor. După aceea, vă voi duce în "valea" 

în care veți fi cu toții egali, în care mizeria umană și egoismul uman vor dispărea pentru a fi doar ființe 

spirituale. 

11 Știu că, pentru o vreme, vă veți repara pentru discordia voastră. Dar va veni o zi în care, obosiți de 

slăbiciunea voastră, vă veți aduna pentru a fi puternici prin unitate și concordie. 

12 Te vreau pur. De aceea vă purificați în prezent prin durere, pentru a readuce sufletul la puritatea și 

virtutea sa inițială. Aceste încercări pe care le suferiți acum nu vă vor face să muriți. Ele nu vor face decât 

să vă trezească din somnul vostru adânc, pentru ca voi să vă străduiți să vă perfecționați sufletul. 

13 Deși nu v-ați făcut încă demni prin faptele voastre, va veni ziua în care smerenia, perseverența, 

dragostea și credința acestui popor vor fi lăudate pe bună dreptate. Mulți, atunci când vor recunoaște 

aceste virtuți în tine, vor dori să-ți dea un nume sau un titlu, sau să-ți pună o coroană pe cap. Dar atunci vă 

veți aminti de Isus și vă veți ascunde cu umilință. Așa cum v-am spus, împărăția voastră nu este în lumea 

aceasta. 

14 Dacă vrei să cucerești inimile oamenilor, vorbește cu sinceritate, cu cea mai mare sinceritate. Fiți 

umili printre cei mai umili, ca să găsiți credință în cuvintele și faptele voastre. 
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15 Cât de mult se va bucura spiritul meu când va vedea lucrarea ta ieșind de sub dărâmăturile morale 

și spirituale ale umanității. Munca ta a început deja. Priviți bolnavii care s-au vindecat ─ necredincioși 

care s-au născut la credință ─ păcătoși reînnoiți. Lucrarea ta este încă mică, dar eu o consider bună și îi 

înmulțesc roadele. 

16 Israel: Maestrul este cu voi, plin de iubire și de milă. În repetate rânduri v-am dat dovezi ale iubirii 

Mele de-a lungul drumului pe care vi l-am trasat. 

17 Cuvântul meu divin le vorbește oamenilor și acest cuvânt vă este trimis de Tatăl pentru ca voi să 

cunoașteți lucrarea pe care v-am încredințat-o. 

18 Vă arăt pe apostolii Mei ca exemplu pentru voi. De aceea, în acest moment mă revărs în sufletul 

tău, pentru ca tu să-ți cucerești trupul. Am atins roca dură pentru a face să izvorască din ea apă limpede ca 

cristalul. 

19 Să nu credeți că ați ajuns deja la sfârșitul îndeplinirii misiunii voastre și nici că după 1950 voi 

continua să vorbesc prin intermediul organului uman de înțelegere. Tot ceea ce v-am spus s-a împlinit și se 

va împlini, popor iubit. 

20 În cel de-al Treilea Timp, sufletul tău a fost trimis să se reîncarneze pentru ca tu să ai o nouă 

oportunitate de a-ți îndeplini misiunea prin folosirea prezenței Spiritului meu Divin în acest timp. 

21 Eu sunt cu voi din cauza marii mele iubiri și vă dau putere, pentru că nu vreau să vă văd slabi. 

22 Eu sunt sursa harului și a iubirii. Bea, dă viață inimii și sufletului tău. Îndepărtați-vă de materialism 

pentru a putea înțelege măreția misiunii pe care v-am încredințat-o. 

23 Iubiți oameni: Când inimile voastre sunt pline de durere, veniți la Mine, căci Eu voi transforma 

suferința voastră în bucurie și vă voi întări spiritual și fizic, ca să puteți continua pe calea plină de 

mulțumire și speranță. 

24 Primesc mulțimile care Mă caută în masă pentru a Mă face conștient de durerea lor. Îi aud în 

tăcere; ei sunt mulțimile care vin din diferite secte și biserici în aceste locuri de întâlnire umile pentru a 

asculta Cuvântul Meu, pentru a primi în sufletele și inimile lor mesajul Meu de pace și speranță. 

25 Când ajung la acest copac, simt răcoarea umbrei sale, ceea ce le face să se odihnească, și se bucură 

când aud cântecul privighetorii mele. Atunci ei simt prezența mea și dulceața fructelor acestui copac. 

26 Este scris că în această a treia eră voi veni în Spirit și, ca un clopot puternic, voi chema omenirea 

pentru a-i oferi mângâiere, pâine și apă spirituală. Mi-am construit Biserica în inima și sufletul copiilor 

mei. În solemnitatea și liniștea acestei biserici veți simți prezența mea, acolo veți primi ceea ce ați pus pe 

inima mea în meditația și rugăciunea voastră. În interiorul acestei biserici te vei simți luminat de lumina 

Duhului Sfânt. 

27 Am pregătit cele douăsprezece triburi ale poporului Meu ales în acest timp, pentru ca toate 

națiunile să primească lumina prin mijlocirea lor ─ astfel încât, la sunetul trâmbiței, ei să trezească pe cei 

adormiți, iar aceștia, ridicându-și privirea spre cer, să Mă privească cu ochii spiritului lor. 

28 Omenirea este dezorientată, dar eu am venit să o îndrum prin lumina Duhului Sfânt și pentru ca ea 

să recunoască Cuvântul meu după sensul său. 

29 În decursul timpului, acele scrieri pe care le-au lăsat discipolii mei au fost modificate de oameni și 

de aceea există discordie între confesiuni. Dar voi explica toate învățăturile mele pentru a uni omenirea 

într-o singură lumină și într-o singură voință. 

30 Anul 1950 se va încheia în curând. Dar v-am lăsat o instrucțiune detaliată pe care să o faceți 

cunoscută noilor generații, pentru ca ele să găsească pace și viață pentru suflet. 

31 În mâinile voastre încredințez Cartea celui de-al treilea Testament, pentru ca prin ea să duceți 

vestea cea bună omenirii. 

32 Inima ta anticipează deja dorul de casă pe care îl vei simți când nu mă vei mai auzi sub această 

formă. De aceea, v-am spus: aplicați învățătura Mea și nu vă lăsați înșelați de cei care se vor ridica mâine 

și vor pretinde în mod înșelător că Eu încă Mă manifest prin organele lor intelectuale. 

33 Voi sunteți martori că tot ceea ce v-am spus în Cuvântul Meu s-a adeverit, dar trebuie să trăiți cu 

vigilență, pentru ca să nu existe neascultare în poporul Meu. Veți simți durerea celor care sunt slabi și care 

nu au înțeles încă învățătura mea. Dar tu le vei explica adevărul Meu și îi vei îndruma prin Cuvântul Meu. 

Mă voi face cunoscut prin cei care sunt pregătiți și chiar și prin cei "ultimii" Mă voi revărsa ca lumină și 

inspirație. 
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34 Nu voi lăsa umanitatea orfană, îi voi salva pe cei pierduți și îi voi chema la masa mea pe cei care 

nu au auzit cuvântul meu sub această formă. 

Ilie va continua să unească mulțimile pentru ca tu să le arăți Cartea care conține Cuvântul Meu. Prin 

mijlocirea ta voi trezi sufletele adormite și voi îndepărta idolatria din ele. Dar dacă nu veți fi pregătiți să 

vorbiți cu omenirea, atunci pietrele vor vorbi și veți vedea că cei mai ignoranți vor deveni adevărații mei 

discipoli și vor vorbi despre adevărul meu. 

35 Ar trebui să împărtășiți Buna Vestire cu omenirea fără a distorsiona lucrarea mea, fiți umili ca și 

Maestrul vostru și nu vă îmbrăcați cu haine splendide pentru a atrage atenția semenilor voștri. 

36 Mâine nu trebuie să falsificați învățătura mea, învățați doar ceea ce v-am încredințat. V-am dat 

învățătura mea din belșug, pentru ca voi să fiți călăuze și ambasadori în rândul umanității. Când nu veți 

mai auzi cuvântul meu prin purtătorul de voce, vă veți ajuta și vă veți iubi unii pe alții pentru a putea 

rezolva problemele care apar pe calea voastră. 

37 Voi sunteți oamenii pe care îi unesc în prezent pentru ca omenirea să Mă cunoască prin mijlocirea 

voastră. Eu sunt Mila supremă și v-am hrănit cu cea mai bună mâncare. Mare este lupta pe care o veți 

avea. De aceea, vă vorbesc cu iubire pentru a îndepărta de la voi erorile pe care le atribuiți Lucrării Mele, 

astfel încât, atunci când va veni timpul, să puteți fi lumina lumii. 

38 Oaspeții spirituali vă înconjoară sufletele, ei sunt gata să pornească la luptă, căci nu sunteți singuri 

în această bătălie a viziunilor lumii. Lumea mea spirituală va fi și ea cu voi. Aceste spirite vă inspiră pace 

și armonie pentru a vă putea arăta în fața umanității. 

39 Mare va fi lupta voastră. Vei da un exemplu de ascultare și vei arăta în inima ta legea Stăpânului 

tău. Veți încuraja oamenii, dar raza mea universală nu se va mai manifesta și nici lumea mea spirituală nu 

se va mai manifesta prin mintea voastră. Cu toate acestea, Maestrul vă va da învățătura sa într-o formă mai 

înaltă, și sub forma Duhului Sfânt, a puterii, a binecuvântării și a milei. 

40 Sfârșitul anului 1950 se apropie, iar omenirea adormită nu m-a simțit. Dar Eu îi voi scutura și îi voi 

trezi ca să Mă vadă. 

41 Când vor avea loc aceste evenimente? Acest moment este aproape. În curând va veni sfârșitul 

manifestării Mele prin intermediul organului uman de înțelegere. Prin mijlocirea purtătorilor de voce care 

au știut să se pregătească în aceste ultime zile, v-am dat instrucțiuni mari și clare, ordine pline de iubire, 

pentru ca voi să le puteți îndeplini după ce nu veți mai auzi cuvântul meu sub această formă. 

42 Am deschis înaintea ta cartea înțelepciunii mele și te-am învățat cum să-ți îndeplinești misiunea, 

cum să mergi pe calea mea. V-am arătat pericolele și v-am dat puterea de a depăși obstacolele și de a 

doborî barierele. 

43 Înainte de a înceta să vă vorbesc sub această formă, trebuie să vă pregătesc pentru ca mâine să fiți 

învățătorii care vor prezenta învățătura mea noilor discipoli. 

44 Dacă vă simțiți lipsiți de această învățătură, nu mă învinovățiți pe mine, căci v-am dat din belșug 

Cuvântul meu, pâinea vieții veșnice pentru sufletul vostru. 

45 Eu v-am dat învățătura mea într-un mod perfect. Dar dacă adăugați la ea ceva care nu-i aparține, 

conștiința voastră vă va spune ce trebuie să eliminați, pentru ca mâine omenirea să primească doar 

învățătura mea perfectă. 

46 Spuneți omenirii că Eu, Dumnezeu Atotputernic, am fost întotdeauna cu voi. Nu ți-a lipsit nimic, 

pentru că ți-am umplut sufletul cu har și putere în fiecare etapă de dezvoltare. 

47 Oameni buni, voi ați jurat să Mă iubiți în prezența Luminii Mele Divine. Dar materialismul vostru 

a fost întotdeauna un obstacol în calea îndeplinirii mandatului Spiritului, pentru că nu vă cunoașteți pe voi 

înșivă și nici nu știți care sunt scopul și idealurile voastre. Dar mila mea v-a unit în acest obstacol pentru 

ca voi să simțiți focul iubirii mele și să cunoașteți pacea Duhului meu Sfânt. 

48 Eu sunt Cel ce dăruiește, am mai mult de dat decât îmi poți cere. Cunosc nevoile trupului, cunosc 

sufletul și cunosc necazurile și durerile voastre. 

49 Luca, Marcu, Ioan și Matei au fost aleși prin voința Mea. Fiecărui suflet i-am dat o misiune, o 

responsabilitate, iar ei au răspândit Doctrina mea cu perseverență, cu determinare și iubire, creând 

Testamentul celei de-a doua ere. La fel ca ei, astăzi vă trezesc sufletul pentru ca el să recunoască timpul, să 

simtă și să înțeleagă jurământul pe care l-a depus în fața Divinității mele și să se apuce de îndeplinirea 

misiunii sale. 
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50 Isus a dat mărturie despre puterea divină, căci în El era Dumnezeu Însuși, care S-a arătat pe 

pământ pentru ca lumea să-L cunoască. Tatăl Însuși a fost cel care S-a dat pe Sine oamenilor în Cuvânt, în 

dragoste, în adevăr și în lumină. 

51 Ceea ce este scris în cartea de aducere aminte a aurului se va întâmpla și se va întâmpla. În timp, 

totul se va adeveri. 

52 Israel: Nu v-am vorbit doar în acest timp. Dar sufletul tău a fost legat și nu a folosit ceea ce i-am 

dat prima dată, a doua oară și astăzi, a treia oară. Dar ce așteptați de la Domnul în acest moment? Care este 

decizia și dorința ta? 

Vă vorbesc în acest moment, revărsând Cuvântul Meu Divin. Dar nu vă voi mai da timp să Mă urmați 

în manifestarea Mea prin Purtătorul de Voce, iar dacă sufletul se împotrivește și trupul refuză să se supună 

poruncilor Mele, va trebui să răspundeți îndelung în fața Mea. Pentru că eu, ca judecător, voi da chemarea 

și vă voi face să înțelegeți ce este scris în cartea destinului vostru. 

Odată ce sufletul se va afla în fața judecătorului suprem, își va recunoaște greșeala și, plin de durere, 

îmi va cere un alt moment pentru repararea ei, o altă reîncarnare. 

53 Nu am vorbit doar sufletului tău, ci și trupului tău. I-am dat un plus de viață, de putere și de milă 

pentru ca sufletul să-și poată îndeplini misiunea. 

54 Mi-am revărsat cu iubire Cuvântul meu divin, v-am dăruit tot ceea ce Spiritul meu și Inima Tatălui 

cel mai iubitor au intenționat pentru voi. Tu ești cea mai prețioasă din Divinitatea mea. 

55 Sunteți la finalul proclamării mele prin organul minții purtătorului de voce. Dar dacă nu mai 

ascultați învățătura mea, eu voi continua să vă călăuzesc, căci nu aș mai fi Tată dacă v-aș abandona în 

deșert fără pâine și fără apă. 

56 Pregătiți-vă cu învățătura Mea, studiați ceea ce am dat inimii voastre în Cuvântul Meu. 

57 Pregătește-ți creierul pentru a primi vibrațiile luminii mele. Desfășurați-vă darurile astfel încât să 

puteți opri forțele naturii, pentru că mari catastrofe se vor abate asupra omenirii. 

58 Inima mea de Tată foarte iubitor se deschide pentru ca și cel din urmă să simtă în sufletul său 

căldura iubirii mele divine. Eu sunt o carte deschisă, Adevărul și Legea. 

59 Am dat omenirii învățătura mea de spirit, învățătura de iubire și învățătura de armonie. Nu doar în 

acest timp v-am dat învățătura Mea. Din prima clipă în care Spiritul meu divin a dat sufletului vostru 

pământul, i-am vorbit prin aleșii mei și niciodată nu v-am condus în întuneric, fanatism sau idolatrie. 

Pentru că aceste fapte nu sunt plăcute în ochii Mei, pentru că aceasta îndepărtează sufletul tău de lumină, 

de dragostea Mea, îl face leneș și face să se prelungească timpul mântuirii lui și îi provoacă o mare durere. 

60 Ce să facem pentru ca oamenii să Mă recunoască, să Mă înțeleagă și să Mă simtă în inimile lor? Ce 

să facem pentru ca sufletul să rupă lanțul care îl leagă de materialism? Să-i acordăm un alt timp și să 

facem apel la sufletele poporului ales al lui Israel să se așeze ca buni soldați și lucrători în fruntea omenirii 

pentru a fi conducătorii ei în bătălia care se apropie. 

61 Maestrul divin coboară să se facă cunoscut prin intermediul creierului uman, dar căutați-mă în 

adâncul inimii voastre, acolo sunt. 

62 Cufundați-vă în meditație profundă, oameni buni. Închideți ochii și încercați să vedeți cu privirea 

spirituală mulțimile de oameni care se vor apropia de voi în dorința de a primi o mărturie care să le 

vorbească despre prezența mea. 

63 Nu uitați că trebuie să-i așteptați cu o inimă plină de milă. Pentru că cei flămânzi și însetați de 

iubire vor veni, așa cum și voi ați venit în dorința de a vă potoli setea. 

64 Nu vă lăudați să faceți lucrări mărețe fără să fiți pregătiți. Străduiți-vă să atingeți o mai mare 

spiritualitate, pentru că atunci un cuvânt, o rugăciune sau o lucrare de iubire vor putea face minuni mai 

mari decât cele pe care ați fi vrut să le faceți în vanitatea voastră. 

65 Mila și iarăși mila este ceea ce am declanșat în tine. Mila este sentimentul pe care l-am însuflețit 

cel mai mult prin învățătura Mea. Căci mila este o expresie a iubirii și a înțelepciunii. Vă spun cu adevărat 

că, dacă vă pregătiți să-i primiți cu milă pe semenii voștri care urmează să vină, îi veți primi cu cea mai 

bună primire, cu cea mai elocventă mărturie pe care o puteți da despre adevărul meu. Foarte puțini vor 

rezista acestei dovezi de iubire. 

Dar dacă vreți să-i faceți să înțeleagă mesajul meu prin alte mijloace, va trebui să vă luptați mult, 

pentru că lumea s-a săturat de cuvinte, învățături și filozofii. Ceea ce lumea tânjește cu frică și însetează 
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până la moarte este iubirea. De aceea, vă repet că o lucrare de milostenie, chiar dacă este mică, dar sinceră, 

simțită și adevărată, va fi mai puternică decât o mie de predici sau discuții cu cuvinte frumoase, fără 

conținut și adevăr, cum sunt cele pe care popoarele lumii le aud zi de zi, fără ca aceste cuvinte să fie 

aplicate. 

66 Pregătiți-vă și mai mult pentru ceea ce veți spune, chiar dacă fluența voastră vă va ajuta, iar 

scripturile vă vor servi, de asemenea, drept baston sau suport pentru memorie. Dar nu uitați că ceea ce 

realizează sufletul vostru, ceea ce izvorăște din adâncul ființei voastre, va fi cea mai roditoare dintre 

semințele voastre ─ cele prin care veți face cele mai mari favoruri semenilor voștri și prin care veți primi 

în același timp cele mai mari fericiri când va veni vremea să vă primiți răsplata. 

67 Iubiți oameni, veniți la Mine, uniți gândul cu conștiința, ca să puteți simți pacea Mea. 

68 Ceea ce vă dau în Cuvântul Meu va fi mâine apărarea voastră, sabia și scutul vostru și atunci, când 

vă veți uni în spiritualizare, diferitele comunități religioase vor veni la voi pentru ca voi să vă iubiți unii pe 

alții. 

69 V-am spus în Cuvântul meu că timpul manifestării mele prin intermediul facultății umane de 

înțelegere se va încheia în curând. Dar veți continua să primiți sunetul vocii mele divine în cea mai adâncă 

parte a ființei voastre. 

70 Când a apărut lumina acestei noi zile, ați perceput chemarea clopotului puternic care trebuia să se 

audă printre oameni. Ați fost niște orbi care au văzut splendoarea acestei lumini și care s-au simțit conduși 

pe această cale prin mila mea. 

71 Voi sunteți discipolii mei, precursorii mulțimilor care vor veni mâine la mine, care vor purta acest 

mesaj de pace, viață, iubire și lumină ca mesageri. Prin exemplele voastre veți da mărturie despre adevărul 

pe care îl propovăduiți. 

72 Încercările și căderile pe care le-ați trăit vor fi lumina experienței cu voi, pentru ca mâine să 

umblați cu dreptate pe calea mea. 

73 Eu v-am dezvăluit motivul fiecărui eveniment și al fiecărei încercări dureroase din rândul 

umanității ─ motivul pentru care, în această perioadă de cea mai mare depravare, v-am luminat cu lumina 

Duhului Sfânt și am unit cele douăsprezece triburi ale poporului Meu ales, Israel. 

74 Așa cum ați ajuns în țara Canaan în prima eră, așa vreau să porniți astăzi pe drumul spre adevărata 

țară promisă. Ați început deja să faceți primii pași pentru a urca pe muntele pe al cărui vârf se află marele 

oraș care vă așteaptă. 

75 Mâine nu vă veți simți orfani, pentru că eu și lumea mea spirituală vă vom lua apărarea, pentru ca 

voi să vă puteți îndeplini misiunea de a face cunoscută omenirii, pagină cu pagină, cartea instrucțiunilor 

mele. 

76 Munca voastră nu se va încheia în 1950, dar mulți dintre voi se vor rătăci. Dar cei care rămân 

neclintiți vor fi ca niște stâlpi ai templului meu. 

77 Vă întrebați: "Oare "Cuvântul" Tatălui va pleca și nu vom mai simți această iubire? Oare va pleca 

Stăpânul și nu vom mai auzi acel cuvânt care a fost bucuria sufletului nostru și încurajarea lui?": Nu, 

poporul meu, Tatăl nu pleacă, Maestrul va continua în misiunea Sa de Lumină. Astăzi M-ați auzit prin 

intermediul unui organ al minții. Dar mâine nu va mai exista nicio limită pentru pregătirea voastră, pentru 

că veți putea cu toții să comunicați cu Mine de la spirit la spirit. Și prin toți cei care sunt echipați, voi turna 

inspirația Mea. Atunci veți cunoaște adevărata extaz, atunci manifestarea Maestrului nu va avea limite. În 

același mod, veți avea manifestări ale spiritelor de nivel spiritual înalt. 

78 Vă veți ruga în tăcere, iar eu voi accepta ofranda voastră și vă voi răspunde împodobindu-vă cu 

binecuvântarea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 362  
1 Stăpânul, în mila sa infinită, vă primește să ascultați cuvântul său. 

2 Tatăl vă spune: Înțelegeți ceea ce vă încredințez din punct de vedere spiritual, astfel încât să vă 

pregătiți pentru a răspândi acest mesaj în rândul umanității. Pentru că în curând va veni timpul când nu 

veți mai auzi instrucțiunile mele prin intermediul unui purtător de cuvânt. Eu v-am anunțat, și cuvântul 

meu este cel al unui rege și trebuie să se împlinească. 

3 Din 1866 am pregătit mintea omului pentru a transmite Cuvântul Meu, iar această manifestare se 

apropie acum de sfârșit. 

4 Munca mea nu este nouă. Sunteți deja în cea de-a treia eră în care umanitatea a evoluat. 

5 Cuvântul meu v-a derutat, popor iubit? Te-am întâlnit în diferite moduri: Unii în fanatism, alții în 

idolatrie, atribuind destinul oamenilor stelelor, iar alții care au negat Prezența Mea în acest timp, și de 

aceea v-am întâlnit slabi. Am venit spiritual în această a treia eră pentru a vă hrăni cu Cuvântul Meu. 

6 În trei timpuri v-am învățat, dar în acest al treilea timp, unii au negat veridicitatea lucrării mele 

spirituale trinitar-mariane și au căzut din nou în idolatrie și în confuzie, crezând că vor să îndeplinească 

voința mea. 

7 Încă de la Prima Epocă, Lucrarea mea a început să se manifeste, făcându-vă să îl recunoașteți pe 

singurul Dumnezeu adevărat. 

8 În acest timp prezent, am pregătit creiere nepregătite prin care v-am transmis Cuvântul Meu. 

Pentru că întotdeauna am căutat simplitatea. 

9 În același mod, am format intelectul lui Moise, un om simplu, plin de virtuți, un mare spirit. Prin el 

am dat Legea poporului Meu Israel și i-am condus prin deșert timp de patruzeci de ani pentru a-i aduce în 

Țara Făgăduinței. 

10 În timpul celui de-al doilea timp, "Cuvântul" lui Iehova a devenit om, așa cum văzuseră profeții. 

Dar înainte de asta, Ilie a venit să îi deschidă calea. 

11 Acum vă aflați în cel de-al treilea timp, timpul Duhului Sfânt. Din 1866 am pregătit organul uman 

de înțelegere pentru a servi drept suport pentru Raza Mea Divină și, de atunci, v-am vorbit prin 

intermediul bărbaților și al femeilor. 

12 Este epoca în care sufletul ar trebui să se aplece cu dragoste asupra trupului, iar trupul ar trebui să 

se supună comenzii sufletului. 

13 Sufletul va evolua de la o treaptă la alta a scării și astfel își va îndeplini misiunea pe care nu a 

putut-o îndeplini în corpul pământesc. 

14 Unde este înșelăciunea? Unde a fost transformată Munca mea într-o afacere, unde a fost interpretat 

greșit Cuvântul meu dat în orice moment? Întotdeauna ți-am cerut să ai templul meu în sufletul tău. Dar 

confuzia voastră a fost mare când, în schimb, ați construit biserici de granit și le-ați împodobit din belșug 

cu ornamente de piatră și imagini făcute de mâini omenești. 

15 Umanitatea: Am constatat că ați devenit idolatri, căutând Spiritul Meu în figuri limitate. Nu-ți 

amintești că, în Era a doua, te-am condus pe malurile râurilor pentru a-ți da instrucțiunile Mele? V-am 

învățat eu idolatria în acel timp? Nu. 

Acum, în acest timp, eu caut templul din inima voastră ─ templul care nu va fi distrus de elemente, 

pentru că lucrarea mea, pe care o veți face cunoscută, va fi la fel de clară și de pură ca și învățătura mea. În 

acest fel, fanatismul și idolatria vor fi distruse. 

16 Vreau să văd templul inimii tale mereu pregătit pentru ca eu să pot locui în el. Nu trebuie să o 

împodobești cu flori de câmp, ci cu faptele bune ale inimii tale, cu rugăciune. În acest templu vreau să văd 

o torță a cărei lumină nu se stinge niciodată: credința. În acest fel, atunci când elementele se dezlănțuie, 

veți fi barca de salvare pentru semenii dumneavoastră. 

17 Veniți la Mine, popor iubit, pentru ca mană a Cuvântului Meu să fie în voi. Lasă-i esența să fie 

viață în sufletul tău. Am venit în acest timp pentru a vă oferi încă o dată Legea Mea, Adevărul Meu și 

Iubirea Mea. 

18 Gândiți-vă la umanitate, care este în suferință din cauza păcatelor sale. Trebuie să vă propuneți să o 

ajutați, dându-i învățătura mea, pentru ca ea să se ridice în rugăciune. 
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19 Israel: Pentru voi a venit deja timpul luptei și nu este departe momentul în care omenirea va bea un 

pahar foarte amar. Atunci vă veți ridica în rugăciune și veți simți marea durere a semenilor voștri. Dar 

înțelegeți că, din iubire pentru voi și pentru întreaga omenire, v-am arătat calea pentru îndeplinirea 

misiunii, vărsându-Mi sângele până la ultima picătură, și prin aceasta am venit să pregătesc lumea cu 

cuvântul Meu - prin voi înșivă. 

20 Eu sunt Mângâietorul celor necăjiți, Eu sunt Tatăl iubitor care te încurajează în căile tale. Națiunile 

se plâng, au nevoie de Cuvântul Meu, Mă caută și nu știu cum să Mă găsească. Ei sunt biciuiți de vârtejuri 

și în mările răutății lor găsesc moartea. Dar tu, popor, te vei ridica ca un soldat curajos, pentru ca omenirea 

să fie cu Mine în acest timp. 

21 Israel, te pregătesc cu puterea mea. Sprijină-te pe legea mea, pocăiește-te, ca lumea păcatului să fie 

la picioarele tale. 

22 Cuvântul meu vă oferă lumina adevărului. 

23 Nu vreau să văd acest pământ acoperit de cadavre. Vreau ca omenirea să se ridice din mormânt ca 

un nou Lazăr, iar voi, cu puterea pe care v-am dat-o, ajutați-o să găsească viața veșnică. 

24 Oameni buni, ce v-a lipsit ca să vă propuneți să împliniți voința mea? Ridică-te cu crucea de a-ți 

îndeplini datoria. Binecuvântat este cel care își face datoria, căci îi voi da tot ceea ce i-am promis, iar apoi, 

când veți veni în Împărăția Mea, vă voi spune: "Fiți bineveniți, popor iubit, pregătiți-vă inima ca pe o carte 

deschisă pentru a putea scrie în ea Instrucțiunea Mea Divină". 

25 Sunt printre voi pentru că aveți nevoie de lumina mea. În această a treia eră, voi nu v-ați 

spiritualizat încă inimile, dar eu am venit să o pregătesc cu dragoste. 

26 Eu vă dau mângâiere și v-am pus la încercare ca să știți dacă ați folosit cuvântul meu. Îndeplinește 

legea mea și vei găsi adevărata fericire. Cu toate acestea, ori de câte ori nu ați ascultat, ați simțit doar 

durere. 

27 Mulți M-au recunoscut, Mi-au auzit vocea și s-au înălțat prin Mine. Și lumea, obosită de 

materialismul ei, își caută Tatăl. Voi, însă, sunteți aleșii mei, pe care i-am hrănit cu cuvântul meu, pentru 

ca voi să-i chemați pe semenii voștri să primească lumina pe care v-am dat-o. 

28 V-am pregătit pentru că vreau ca voi să faceți fapte de iubire adevărată ca Mine. 

29 Oamenii sunt confuzi, își golesc paharul suferinței și nu știu ce le-am dat în lucrarea Mea cu atâta 

dragoste. Au cedat tentației din inimile lor și au permis buruienilor să se înmulțească, deși nu aceasta este 

voința Mea. 

30 În Era a treia m-am folosit de oameni de bunăvoință. La unii am găsit bunăvoință, la alții 

inspirație, iar la alții ascultare și urmarea învățăturilor Mele. 

31 Dar adevărat vă spun că ispita caută pe poporul Meu pentru a-l lipsi de harul Meu și de lumina 

Mea. Mare este lupta Stăpânului, dar Eu îmi revărs milă asupra poporului Meu ales, pentru că văd ruptă 

haina albă pe care le-am dat-o. 

32 Tot ce-i lipsea sufletului tău, ți-am acordat. Eu v-am dat cuvântul Meu pentru ca voi să vă 

spiritualizați inima. 

33 Pregătiți-vă, poporul meu, lumea are nevoie de voi. Dă-ți seama cum își stârnește războaiele, cum 

l-a chinuit ispita și cum, de aceea, oamenii nu se pot ridica. Dar, în prezent, luminez omenirea pentru ca ea 

să primească pacea Mea. 

34 Împărăția mea constă în pace și iubire. Am nevoie de voi, poporul meu, de puțină bunăvoință, de o 

hotărâre fermă și de o dorință infinită de a servi umanitatea. Vreau să simțiți durerea lor în adâncul ființei 

voastre, să aveți milă de cei care nu au ascultat cuvântul meu și care se luptă doar cu suferințele lor. 

Realizați, copiii mei, că strigătul de durere se aude în toate locurile, că omenirea este zguduită, că cel 

vinovat se purifică. 

35 Creșteți semințele de iubire printre semenii voștri, folosiți-vă darurile pentru ca ei să obțină 

mântuirea. Pentru că voi sunteți cei împuterniciți să o faceți, pentru că am pus în mâinile voastre cheia 

pentru a deschide ușile noilor mele revelații pentru umanitate. 

36 Când îți vei fi îndeplinit misiunea, voi primi sămânța ta înmulțită. Tu ești lampa care va lumina 

întunericul națiunilor. 

37 Înțelegeți că ceea ce v-am dat este veșnic, pentru că am pus-o în sufletul vostru. Mi-am pus 

lucrarea mea în mâinile voastre pentru ca voi să lucrați pentru salvarea omenirii. Eu v-am dat Legea după 
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care vor fi guvernate națiunile. Dar să nu vă rătăciți pe cale. Când cooperați cu Tatăl în această lucrare 

spirituală, nu faceți ritualuri și nu alimentați idolatria. Cercetați instrucțiunile Mele divine, înțelegeți 

scopul Meu divin, pe care vi-l dau prin inspirație, în timp ce Mă unesc cu sufletul vostru. 

38 Eu v-am trimis în această lume, voi sunteți servitorii mei. Unii sunt încarnați, alții sunt în spirit, iar 

aceștia s-au făcut cunoscuți prin intermediul creierelor pregătite. Ei au venit pentru o reparație. Iubirea 

există în acești slujitori ai mei, pentru că ei au izvorât din mine. Ei sunt iluminați, pentru că i-am inundat 

cu Lumina Mea Divină și le-am dăruit-o tuturor. Dar ei, în umilința lor, vor fi servitorii și nu stăpânii 

umanității. 

39 Ilie a venit în lume ca un precursor al venirii Mele în Era a Doua. El a fost Profetul Adevărului pe 

care l-am trimis pentru că omenirea era condusă de falși discipoli și era necesar ca toți să se întoarcă la 

Uliță, pentru că toți trebuie să ajungă la Împărăția Cerurilor. 

40 În timpul al treilea, l-am trimis din nou pe Elias, dar în spirit, pentru a se face cunoscut prin Roque 

Rojas, astfel încât omul să primească ulterior manifestarea mea prin intermediul purtătorilor de voce. 

41 Simțiți suferința umanității pentru că nu a descoperit barca de salvare, pentru că nu a putut vedea 

lumina noului răsărit. 

42 În împlinirea profețiilor din trecut, am venit în spirit în această a treia eră și m-am făcut cunoscut 

prin intermediul facultății umane de înțelegere. Spiritul meu luminează omenirea din "nor". 

43 Eu sunt Adevărul și am venit să pregătesc inimile pentru ca ele să cunoască calea Mea și să 

înțeleagă că nu am abandonat lumea. 

44 Sunt alături de dumneavoastră ca o carte deschisă. În prezent, vă dau aceleași instrucțiuni pe care 

sufletul vostru le-a primit în vremurile anterioare. Dar acum ați evoluat și, prin urmare, Cuvântul meu 

divin s-a făcut cunoscut prin intermediul minții umane. 

45 Vă trimit Raza mea universală pentru a vă învăța sufletul, pentru a-l trezi și a-l face să înțeleagă în 

ce constă reparația sa și cum trebuie să pornească pentru a-și îndeplini misiunea. Pentru că vremurile au 

trecut prea repede pentru ea și, în diferitele sale reîncarnări, nu a știut să realizeze evoluția necesară. 

46 Nu ați știut cum să vă controlați corpul pentru a-l face dispus și ascultător față de Legea mea. 

Pentru că v-ați simțit slabi și ați căzut în ispită pentru că nu v-ați întărit cu esența Cuvântului meu divin. 

47 Deși Eu sunt Judecătorul și Atotputernicul, nu v-am abandonat și nu v-am condamnat, chiar dacă 

M-ați încălcat și ați încălcat Legea Mea. 

48 Încă o dată v-am făcut cunoscut modul în care trebuie să ajungeți pe calea perfectă pe care v-am 

trasat-o, pentru ca voi să găsiți viața Duhului. 

49 Ați venit cu toții aici în acest moment pentru a îndeplini misiunea pe care v-am încredințat-o. Dar 

când te-am văzut dormind, ți-am vorbit și te-am chemat la răspundere, pentru că nu ai ascultat de glasul 

conștiinței tale. 

50 Mi-am revărsat Cuvântul meu divin asupra voastră ca o apă cristalină. Am pus iubirea mea și 

esența Cuvântului meu în inimile voastre ca instrucțiune perfectă și unică. Dar care a fost exemplul pe care 

l-ați dat semenilor voștri? 

51 Lumea, din cauza lipsei voastre de pregătire, nu a recunoscut măreția lucrării pe care v-am 

încredințat-o în mâini. 

Oamenii nu au simțit pacea Spiritului meu divin în inimile lor, sunt divizați și nutresc idealuri diferite, 

caută noi zeități și noi legi pentru a se numi reprezentanți ai lui Dumnezeu în această lume. 

52 Ți-am vorbit cu dreptate, pentru ca tu să-ți recunoști greșelile și să fii un exemplu pentru ceilalți. 

Căci voi sunteți copiii luminii, aroma și sarea lumii, recunoscuți ca popor al Israelului spiritual. 

53 Eu sunt Maestrul vostru și vă trimit lumina mea pentru a îndepărta tot întunericul din voi, pentru a 

vă transforma în discipoli buni care să urmeze învățăturile mele și să-și convertească semenii. 

54 V-am vorbit despre apostolii pe care Milostivirea Mea i-a ales în cea de-a doua eră. Le-am dat 

dovezi pentru ca ei să creadă în Mine și să Mă urmeze. Când și-au dat seama că se aflau cu adevărat cu 

Maestrul, au îngenuncheat și s-au oferit să Mă urmeze pentru a deveni discipolii Mei, propovăduitori ai 

Legii Mele, ai Lucrării Mele. 

55 Inimile lor erau la fel de fragile ca și a ta. Era necesar ca Maestrul să le imprime silabă după silabă 

în inimile lor pentru a-i transforma în buni discipoli. 
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După ce au primit învățăturile Mele și toate dovezile de iubire pe care le-am dat, a fost voința Mea să îi 

trimit pentru ca ei să vorbească despre ceea ce au auzit de la Mine. 

56 Dar înainte ca Maestrul să plece, era necesar să le testeze inimile. De aceea, i-am trimis în diferite 

moduri pentru a vedea încrederea, curajul și convingerea lor în adevărul Meu. Dar când nu erau în 

prezența Maestrului, se simțeau ca niște copii, curajul lor se prăbușea, voința lor slăbea. Erau încă puțină 

elevație și încredere în ei înșiși. Așa că au experimentat amărăciunea și au vărsat lacrimi. Dar Maestrul i-a 

reunit pentru a le insufla încredere și iubire. 

57 Când am venit pe această lume, nu m-am inspirat din niciun ideal uman și nici nu am acceptat 

învățături de la vreo religie sau știință. Eu Însumi eram Cunoașterea, Perfecțiunea, Dumnezeu Însuși, care 

a devenit om în această lume pentru a împlini cu fidelitate Legea mozaică, care fusese înțeleasă greșit. 

58 Când mulțimea s-a adunat pentru a asculta învățăturile lui Isus, apostolii mei și-au îndreptat atenția 

spre ea și au ascultat cu respect cuvântul meu. O singură propoziție a fost de ajuns pentru ca ei să 

recunoască deja mila infinită a "Cuvântului divin". Un singur cuvânt a fost suficient și au creat o carte de o 

imensă înțelepciune și cunoaștere a Doctrinei pe care o răspândeam. Căci le-am dat instrucțiuni perfecte 

pentru ca cei aleși de Mine să poată înfrunta omenirea și să o conducă pe calea iubirii, a păcii și a 

înțelegerii. 

59 Nu v-am abandonat niciodată, am intervenit întotdeauna pentru voi, pentru întreaga umanitate, și 

am dat fiecăruia ceea ce îi lipsește, pentru ca sufletul vostru să se întărească și să rupă el însuși legăturile 

care îl leagă de materializare. 

60 Încă o dată am venit, în acest moment în Spirit ca Putere și Iubire peste această umanitate, în timp 

ce ea s-a rătăcit și oamenii au sunat chemarea la război ─ acum când forțele naturii sunt dezlănțuite, când 

încercările și bolile afectează pământurile, iar casele sunt drapate în doliu ─ acum când inimile plâng și 

trupurile chinuite își urmează drumul fără direcție, fără să găsească o mână care să le ofere cu bunăvoință 

pâine, întărire și ajutor. 

61 Tatăl iubitor nu poate abandona omenirea în incertitudinea, în chinurile și necazurile ei. Profețiile 

pe care vi le-am dat se împlinesc acum. 

62 Îndepărtați-vă de materializare, astfel încât să puteți îndeplini Legea divină și spirituală pe care v-

am dat-o. Ea este perfectă, pură și plină de lumină, pentru ca voi să găsiți viața, mila și să știți cum să vă 

ghidați pe calea iubirii, a înțelegerii și a moralității. 

63 Inima voastră nu s-a aplecat în fața iubirii Mele, întunericul și lipsa de înțelegere nu v-au permis să 

descoperiți sensul învățăturilor Mele în lumina perfectă pe care o revărsam în sufletele voastre, iar auzul 

vostru nu M-a auzit. Vrei ca Isus să se coboare și să se facă om, ca să-l simți alături de tine și să poți atinge 

cu mâna ta rana Lui, hainele Lui? Nu, acel moment s-a încheiat. 

64 Iubiți ucenici, vă spun cu adevărat că în prezent revărsăm Duhul Meu Sfânt peste voi și esența 

Cuvântului Meu în inima voastră. 

65 Ca Tată, îi primesc pe toți cei care ascultă Cuvântul meu și pe toți cei care sunt dispuși să 

pornească pe toate căile pe care le indică voința mea. 

66 Vin în acest timp pentru ca voi să simțiți din nou credința, încrederea și căldura iubirii Mele ─ 

pentru ca voi să trăiți cu Mine pentru eternitate, pentru ca voi să vă reîmprospătați și să citiți revelațiile și 

învățăturile Mele ca într-o carte deschisă. 

67 Spiritul meu divin este ca o stea strălucitoare în fața sufletului vostru în acest moment. Vă dau 

lumina și iubirea Mea pentru ca voi să aveți întotdeauna încredere în Tatăl și Creatorul vostru. Căci a venit 

vremea când vreau să vă văd cu echiparea în suflet. Nu mai vreau să spuneți că Tatăl vostru a plecat de la 

voi. Nu, copiii Mei, nu sunteți singuri. 

68 Nu vreau să te văd pe drumul tău cu necazuri în suflet, căci lumina amiezii îți luminează inima. 

69 Vă dau în acest moment ceea ce am păstrat pentru voi în vistieria Mea. Pentru aceasta, este necesar 

să Mă căutați în adâncul inimii voastre. Este necesar să îndepliniți Legea Mea Divină, astfel încât să nu 

greșiți și să nu aduceți confuzie semenilor voștri, ci să înțelegeți și să pătrundeți învățăturile Mele și să fiți 

adevărații Mei discipoli care le urmează. Astfel, nu va mai exista niciodată orbire în ochii voștri spirituali, 

iar urechile voastre vor fi pregătite să audă vocea mea, astfel încât să puteți simți cu adevărat că Maestrul, 

Mântuitorul lumii, se așează în inima voastră și se face cunoscut de acolo. În felul acesta veți da mărturie 

înaintea oamenilor. 
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70 Pentru ca această lume să fie purificată, este necesar să-ți spiritualizezi viața, să fii un sanctuar viu, 

să te îndepărtezi de ceea ce nu-ți convine și să-ți cureți sufletul de lepră și murdărie. 

71 Fără să știți pentru ce ați venit și de ce v-a chemat Tatăl, ați venit, iar eu v-am primit și v-am 

pregătit cu dragoste. Dacă durerea te-a chinuit pentru puțin timp, te-am consolat după aceea și ți-am dat 

viață, încurajându-te cu mila Mea, ca să te pocăiești de faptele rele. Căci vreau cu adevărat să vă prezentați 

înaintea Mea puri și curați. 

72 Dacă nu ar fi fost așa, nu v-ați fi așezat la masa mea în acest Al Treilea Timp, nu ați fi fost de 

acord să vă folosiți de apa care vă purifică și v-ați fi rătăcit. Dar vocea Tatălui a răsunat în inima ta și ți-a 

readus sensibilitatea și astfel ai putut să te prezinți în fața Domnului tău. 

73 Te voi echipa și te voi întări atunci când credința ta amenință să se stingă. Eu am aprins-o ca să o 

hrănești, pentru că nu vreau să se stingă. Vreau ca prin pregătirea voastră să vă curățați de pete. Pentru că 

voi sunteți cu adevărat cei aleși și vreau ca într-o zi să vă eliberați semenii din întuneric. Pentru aceasta 

trebuie să îl cunoașteți pe Dumnezeul vostru din adâncul inimii voastre și să răspândiți cunoașterea 

învățăturii Mele în întreaga lume, aprinzând o torță în fiecare inimă. Aceasta este slujirea pe care o 

așteaptă de la voi Dumnezeul și Domnul vostru și pe care o așteaptă și omenirea. 

74 V-am învățat să vă înălțați sufletul și să-l uniți cu Spiritul Divin. Cer reînnoire de la voi și vă spun: 

Tatăl vostru este numai iubire și milă și Eu Mă dezvălui în plinătatea creației Mele. V-am învățat cum să 

transmiteți iubirea mea, v-am eliberat și nu mai sunteți în robie, pentru că am ars tot ce era necurat în voi 

și acest foc v-a purificat faptele și gândurile. Am rupt legăturile care vă legau de această lume. 

75 Te-ai rătăcit ─ pe căi care te-au dus la moarte. De aceea, Cuvântul meu te-a instruit, ca o voce care 

te-a corectat și te-a trezit din somnul tău adânc. Ți-am reamintit ceea ce ai uitat. Te-am înnobilat și ți-am 

transformat inima într-un sanctuar. 

76 Aceasta este lupta mea pentru a vă salva, pentru a vă scoate legăturile de la ochi care vă acopereau 

ochii, pentru a vă învăța să mă recunoașteți în adevărul meu. Din paria care erați înainte, v-am transformat 

în copii ai luminii, în copii aleși care poartă cele mai bune haine chiar și atunci când sunt încă încarnați. A 

fost voința Mea ca voi să deveniți conștienți de prezența Mea, astfel încât să vă pregătiți și să trăiți în 

Împărăția Mea. 

Am vrut ca voi să fiți primii care să Mă vedeți spiritual și să Mă simțiți, pentru ca voi să dați mărturie 

despre aceasta semenilor voștri. Spuneți-le că a sosit ceasul să se pregătească pentru ca necredincioșii să 

aibă credință. Spune-le oamenilor că Împărăția Mea este prezentă în sufletele lor. Bateți în inimi din ușă în 

ușă ca să-i treziți pe cei adormiți, căci moartea a pus stăpânire pe ei. 

77 Oamenii au declanșat războaie pentru a-și apăra tronurile și posesiunile efemere. Mergeți și 

spuneți-le că Prințul Păcii a venit să lupte împotriva răului. Dar această bătălie se dă cu arme de iubire și 

lumină. Căci am auzit suspinul și plânsul văduvelor, plângerile orfanilor, am văzut neliniștea și ostilitatea 

oamenilor. 

78 Mergeți la ei și spuneți-le că Dumnezeul cel viu a venit, că nu au nevoie de idoli făcuți de mâinile 

lor, nici de templele materiale ─ că Dumnezeul iubirii, al luminii și al păcii îi cheamă pe toți copiii săi să 

se reînnoiască și să asculte vocea conștiinței. 

79 Eu vă spun: Bine ați venit să fiți "fiul risipitor". Ați plâns mult pentru că ați întâlnit răutatea și v-ați 

îndepărtat de mila mea veșnică. Ați văzut doar abisuri, deșerturi. Dar acum priviți izvoarele de apă vie care 

v-au potolit setea pentru totdeauna. Privește pomul vieții care-ți dăruiește roadele sale și umbră sub 

frunzele sale. Vă ofer adăpost și hrană și vă voi îndepărta materialismul din vremurile trecute. 

80 Vă încredințez Evanghelia pentru ca voi să o propovăduiți, pentru ca omenirea să mă recunoască și 

să se ridice în dorința iubirii mele. Spuneți-le semenilor voștri că îi aștept cu brațele deschise ca un Tată 

plin de iubire. Spuneți-le că acum a sosit timpul pentru unirea lor spirituală ─ pentru ridicarea granițelor și 

înlăturarea distanțării dintre ei. Căci pentru Mine sunteți cu toții copiii Mei și vă iubesc pe toți în mod 

egal. Aduceți-le aceste mesaje, mergeți la ei ca reprezentanți ai mei și luați-mă ca exemplu pe calea 

voastră, astfel încât cuvintele voastre să fie pline de încurajare, de mângâiere și de viață. 

81 Luptă pe calea vieții tale și învinge întunericul lumii. Îndepărtează idolatria din inimi; pregătește 

calea pentru ca toți să vină la Mine. Oriunde vei face apelul, nu tu, ci Eu voi fi cel care își va face auzită 

vocea, și oriunde vei merge, acolo voi fi și Eu. 
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82 Tatăl vă spune: Pregătiți-vă, căci voi locui în inimile voastre. Dacă sunteți demni de ea și sufletele 

voastre sunt puternice, nu voi veți fi cei care vor dărui omenirii, ci eu, cu o iubire infinită. 

83 Înțelegeți că Mă voi folosi de voi. Trebuie să vă pregătiți pentru a da mărturie despre Mine și 

pentru a arăta omenirii standardul păcii și al legii ca fiind portul de salvare pentru cei naufragiați. Vorbiți 

fără teamă de teoriile, de falsele învățături ale spiritualizării. Spuneți-le că Tatăl nu dorește ruina omenirii, 

că El dorește mântuirea tuturor copiilor Săi. 

84 Spuneți că și voi ați venit la Mine fără nimic bun, că ați fost surzi și orbi la adevăr. Spuneți că 

păcătosul confirmat care și-a pierdut credința va putea să se mântuiască, că voi ști cum să îi curățesc și să 

îi purific sufletul. Prin urmare, nu vă fie teamă să coborâți în abisuri pentru a vă salva semenii. Urcați în 

munți și dăruiți și acolo. Dar fii smerit din inimă, blând și virtuos. În calitate de călăuză, vă voi da lumina 

Duhului Sfânt, care se revarsă în tot universul. 

85 Dacă interpretările false ale semenilor tăi se opun mersului tău, spune-le că cei care sunt sănătoși 

nu au nevoie de doctor. Vegheați și rugați-vă, înălțați-vă spiritual la Mine. Căci voi dărâma turnul Babel, 

voi nimici idolii, voi zăpăci pe cei învățați, voi arăta lumina Mea, voi înlătura orbirea oamenilor și voi 

dezrădăcina vrăjmășiile și relele intenții. Voi face ca morții să învieze, cei care se credeau mari să 

recunoască micimea lor și voi face ca cei mândri să se plece înaintea Mea. 

86 Eu caut mântuirea sufletului și în acest timp de mare luptă trebuie să vorbiți cu cei care vor să Mă 

răstignească din nou. 

87 Tatăl vă spune: Dacă Mă iubiți, împliniți Legea Mea, lucrați la voi înșivă. Dacă vă simțiți slabi sau 

vă lipsește ceva, cereți-i Tatălui, căci eu vă voi asculta. Dar cereți ceea ce este corect și Eu vă voi umple de 

harul Meu. 

88 Dacă vă pregătiți, voi face din voi apostolii mei care să vă dezvăluie iubirea mea. Dar nu vă lăudați 

și nu faceți pași uriași, ca să nu vă rătăciți. Când va veni timpul, Ilie vă va înzestra cu lumina Duhului 

Sfânt. 

89 Darurile pe care vi le-am dat nu le iau înapoi și nici nu le schimb. Ele vor rămâne în sufletul tău 

pentru totdeauna, iar când vei ajunge în vârful muntelui, vei vedea rodul luptei tale. 

90 Călăuziți-vă cu instrucțiunile mele cele mai perfecte, purtați pacea și liniștea în inimile voastre 

pentru a le putea oferi și altora. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 363  
1 Iubiți ucenici, ascultați cuvântul care vă va face puternici. Aveți convingerea adevărului lucrării 

mele, astfel încât să o practicați și să o arătați semenilor voștri prin exemplul vostru. 

2 Când omul se va reînnoi, când adevărul meu va domni în el și când facultățile sale spirituale vor 

învinge pasiunile sale lumești, atunci el va fi înțeles lucrarea mea. 

3 Mare este truda muncitorilor mei, și drumul pe care trebuie să-l parcurgă este foarte lung. Lucrarea 

Sa a început și sămânța a fost semănată. Dar alți lucrători vor veni să culeagă roadele, să semene din nou 

sămânța, în decursul timpului. Este sarcina voastră, poporul meu, să faceți ca munca mea să fie 

recunoscută în acest timp și ca omenirea să primească harul înțelepciunii mele infinite, așa cum nu a putut 

simți niciodată. 

4 Lumina mea, răspândindu-se în întreaga lume, a făcut ca adevărul meu să fie căutat în fiecare 

învățătură. Acesta este motivul pentru care oamenii se comportă în funcție de credințele lor diferite. 

5 Este împlinirea a ceea ce a fost profețit. Care dintre ele reprezintă adevărul? Cine ascunde lupul 

flămând în haine de oaie? Cine asigură cu veșminte pure sinceritatea sa interioară absolută? 

6 Pentru a descoperi adevărul meu, trebuie să vă folosiți de spiritualism, căci omenirea s-a împărțit 

în atâtea credințe și viziuni ale lumii câte au corespuns dezvoltării gândirii umane. 

7 Astfel, s-au format din ce în ce mai multe secte și confesiuni, și vă va fi foarte greu să judecați 

conținutul de adevăr conținut în fiecare dintre ele. 

8 Învățătura mea luminează gândurile și ideile oamenilor și, încetul cu încetul, toată lumea va 

înțelege elementele de bază pentru a-și perfecționa lucrările și pentru a le îndrepta pe o cale mai perfectă și 

mai înaltă. 

9 Spiritismul nu este o doctrină nouă care urmărește să realizeze dezvoltarea doctrinelor de credință 

din vremurile trecute ─ nu, este aceeași revelație ca și cea din prima și a doua vreme. Este fundamentul 

tuturor religiilor, pe care vreau să îl reamintesc omenirii în aceste vremuri de separare, pentru ca ea să nu-

și uite originile. 

Lucrurile, obiceiurile și modalitățile omului de a impresiona simțurile pentru a se flata și a se mândri 

cu diversele sale religii sunt în contradicție cu ceea ce opera mea vrea să vadă lumea. 

10 Am lăsat învățătura desăvârșită prin Isus pentru ca să existe o înțelegere a iubirii între oameni. 

Efectele sale au fost o binecuvântare pentru întreaga lume. Acum ne gândim din nou la principiile creștine. 

Dar lumea este atât de departe de ele, încât doar încercările prin care trece omenirea în prezent îi vor 

reaminti dragostea pe care Maestrul a învățat-o prin exemplul său. 

11 Învățătura mea este lumina pe care trebuie să o căutați pentru ca pacea să domnească întotdeauna 

în rândul umanității. 

12 În fiecare acțiune în care se regăsesc intenții de bine, lucrarea mea se dezvăluie. Este o parte 

esențială a tot ceea ce omul poate construi prin scopuri caritabile, prin intenții oneste de a ajuta 

umanitatea, de a apropia popoarele, de a conduce oamenii pe calea unei dezvoltări și înnobilări superioare. 

13 Spiritualizarea pe care v-o predau din nou este Opera Divină care, deși atât de mare, se poate limita 

să se dezvăluie într-un act de iubire. Dar nu greșiți și nu rămâneți supuși actelor de cult ale vreunei 

comunități religioase, nici nu urmați ideile pe care alți oameni le-au introdus ca fiind neschimbătoare. 

14 V-am spus că munca mea nu trebuie să vă dezbine, că trebuie să vă uniți gândurile și să faceți 

binele împărtășind învățăturile mele cu semenii voștri. Dacă îi urmează, nu contează care este învățătura 

lor. Ei vor simți că se spiritualizează atunci când își răspândesc iubirea printre semenii lor. 

15 Sunt mulți care înțeleg esența spirituală a muncii mele și o fac pentru satisfacția de a dărui dragoste 

și milă. 

16 Când va veni vremea când Cuvântul Meu nu va mai putea fi auzit prin organul uman de înțelegere, 

vor fi unii care vor încerca să vorbească luând numele Meu în deșert. Dar v-am spus deja: ei vor fi 

înșelători! 

17 Nu te voi lăsa singur. Organul vostru al minții va primi în permanență inspirația mea. Voi fi în 

cuvintele voastre, în faptele voastre. Veți continua să vă puteți aduna pentru a vă aminti de cuvântul meu. 

De aceea am permis să fie păstrat în scris, pentru ca el să fie un subiect de studiu constant pentru voi. Dar 
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nu este voința Mea ca voi să aveți ritualuri senzuale la adunările voastre. Pentru că atunci ceea ce v-am 

învățat ar degera în rituri și tradiții. 

18 V-am încredințat Lucrarea mea, fiecare dintre voi trebuie să urmeze o cale, să îndeplinească o 

datorie. Adaptați nevoile voastre la învățăturile Doctrinei mele. În toate acțiunile tale, vei descoperi o 

oportunitate de a-ți iubi și ierta aproapele, de a-ți ierta semenii ─ nu dintr-un punct de vedere mistic, ci ca 

un act natural, în conformitate cu momentul de evoluție pe care îl traversezi. În acest fel, încetul cu încetul, 

lumea va înțelege Munca mea. 

19 Dacă omenirea ar fi auzit, înțeles și pătruns învățătura mea, o cale a adevărului și a iubirii s-ar fi 

deschis la orizont și nu ar fi trecut prin încercările de durere și frică în care se află. 

20 Înțelegeți că nimeni nu este drept și perfect. Fărădelegile voastre sunt mari, vă luptați cu voi înșivă. 

Tocmai de aceea v-am dat mila Mea. 

21 Așa cum grupul de discipoli pe care l-am ales a plâns plecarea lui Iisus, dar care ulterior au primit 

inspirație divină, ale căror minți au fost iluminate și care și-au dat viața pentru a apăra Opera Mea, tot așa 

și voi veți plânge plecarea Maestrului în ceea ce privește manifestările Sale. Dar creierul tău se va 

deschide, inima ta va fi înflăcărată de iubire și milă față de semenii tăi și vei continua să Mă iubești 

iubindu-ți și iertându-ți aproapele. 

22 Atunci adevărul meu se va revela spiritual și totul va deveni mai mare, mai corect și mai adevărat. 

23 Deoarece omenirea nu este în armonie cu Legea Universală care guvernează întreaga creație, va 

apărea o stare incontrolabilă, care se va exprima prin violența forțelor naturii. 

24 Omul a divizat atomii, creierul său evoluat folosește această descoperire pentru a obține cele mai 

mari puteri și a aduce moartea. 

25 Dacă omul s-ar fi dezvoltat din punct de vedere spiritual în aceeași măsură ca și știința și intelectul 

său, el ar fi folosit descoperirea de noi forțe ale naturii doar în beneficiul umanității. Dar întârzierea sa 

spirituală este mare; de aceea, mintea sa egoistă și-a folosit puterea creatoare în detrimentul umanității și a 

folosit forțe de distrugere, îndepărtându-se de principiile de iubire și milă ale lui Iisus. Prin urmare, când 

veți vedea un potop de foc coborând din cer, nu va fi pentru că cerurile însele se deschid sau pentru că 

focul soarelui vă chinuie ─ nu, este opera omului care va semăna moarte și distrugere. 

26 Am venit în acest moment pentru a vă reaminti învățăturile mele de iubire, iar mâine nepoții voștri 

vor putea auzi sunetul vocii mele care îi cheamă să-și amintească, să devină conștienți că există forțe mai 

mari care îi pot distruge. 

27 Vă spun același lucru pe care l-am spus și discipolilor mei la vremea aceea: "Vegheați și rugați-vă 

ca să nu cădeți în ispită", pentru că veți trece prin momente amare. Dar dacă ai o credință mare, vei vedea 

că totul este pentru binele umanității. Iar în viitor, când oamenii vor înțelege că au lucrat doar pentru 

dușmănie și distrugere, forțele naturii se vor dezlănțui pentru binele umanității și vor aduce iubire și vor 

rămâne în pace. Atunci sufletul va găsi un teren mai favorabil pentru dezvoltarea sa, căci eu, iubiți 

discipoli, am venit să vă dau pace și mângâiere. Ți-am vorbit despre o viață mai bună și ți-am dezvăluit 

marile minuni pe care sufletul tău le va putea arăta lumii. Căci vei da vedere orbilor și vei vindeca bolnavii 

mintal prin cuvântul meu de iubire. Vei face ca cei șchiopi să își lase paturile pentru a Mă urma. 

28 Va veni timpul când mă veți înțelege mai bine, ca urmare a îndeplinirii misiunii voastre și a 

spiritualizării. Atunci vă veți simți uniți și va fi bucurie în sufletul vostru. Atunci veți ști cu toții cum să 

vegheați și să vă rugați pentru ca lumea să privească lucrarea mea binecuvântată cu puritatea cu care v-am 

încredințat-o. 

29 Va veni vremea când fiecare sectă și biserică se va cerceta pe sine pentru a găsi ceea ce aparține 

Lucrării mele. Dar, pentru a găsi această comoară, va fi necesar ca ei să-și ridice sufletul și să asculte 

vocea Spiritului. 

30 Astăzi, Maestrul continuă să vă învețe și să transforme oamenii în creștini adevărați. 

31 Discipolii mei, voi nu știți când veți vedea sfârșitul misiunii voastre, când veți obține victoria în 

lupta voastră. Pentru că veți continua să lucrați din generație în generație pentru a realiza spiritualizarea 

umanității. Veți trece granițele și mările, veți merge în provincii, țări și națiuni pentru a face cunoscut 

adevărul meu. 
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32 La fel ca în Epoca a doua, când discipolii mei, copleșiți de lumina Duhului Sfânt, au pornit fără 

teamă de lume și fără să măsoare distanțele, pentru a transmite învățătura mea, și voi trebuie să vă echipați 

și, când va veni timpul, să porniți să vă îndepliniți misiunea. 

33 În această epocă am fost cel mai bun învățător, nu v-am mințit niciodată, întotdeauna v-am vorbit 

cu cuvinte simple și clare, pentru ca sufletele și inimile voastre să Mă simtă și să se hrănească cu esența 

care întărește și însuflețește. 

34 Eu vă cunosc și, în toate momentele în care v-am trimis să vă reîncarnați, m-am manifestat în fața 

voastră. Dar creierul tău nu-și poate aminti reîncarnările tale anterioare. 

35 Niciodată nu v-am abătut de la calea împlinirii datoriei, niciodată nu v-am dat o altă lege și nici nu 

v-am condus spre abaterile pe care le-a creat omul. În toate timpurile, oamenii și-au urmat propria voință 

și au arătat mulțimilor zeități pe care le-au creat în creierele lor. De pe buzele lor au ieșit cuvinte false, 

profeții mincinoase, și au existat inimi slabe, suflete legate, care nu au putut să se elibereze și să realizeze 

că îi așteaptă viața veșnică. 

36 Da, Israel, inima omului a căutat întotdeauna să se închine la lucruri materiale, urechea s-a desfătat 

cu cuvinte melodioase. Prin urmare, omul a schimbat ceea ce eu am adus ca învățătură creștină în Era a 

doua, când a transformat-o în "religie". 

Egoismul, lăcomia și vanitatea s-au trezit întotdeauna în inima omului și s-au făcut regi și stăpâni 

pentru ca oamenii să se plece în fața lor, să-i facă vasali, sclavi, să-i înlănțuie de păcat și să-i conducă în 

întuneric, dezorientare și confuzie. 

37 Lumea M-a respins ca Iisus, M-a bătut în cuie pe crucea de lemn și mai târziu a făcut din cruce un 

obiect de idolatrie și s-a prosternat în fața ei pentru a implora iertare. Astăzi hrăniți materialismul, 

ostilitatea și răutatea. Omenirea trăiește astăzi în cea mai mare depravare. 

38 Pe drumul vieții, adultul, tânărul, fecioara și copilul s-au rătăcit și nu găsesc calea perfectă pe care 

am trasat-o cu exemplele mele de iubire și de milă. 

39 Marile mase de oameni au uitat cum să își caute Creatorul. Sufletele s-au lăsat determinate de 

materie și astăzi plâng pentru că au pierdut harul și autoritatea pe care mila mea le-a dat în momentul în 

care le-a trimis pe pământ. 

40 Ce s-a întâmplat cu Israelul? Ce a ajuns să simtă omenirea până în ziua de azi? Cu ce s-au 

confruntat toți aceștia pe parcurs? Doar ciulini și spini, războiul viziunilor lumii. Întreaga omenire este 

prinsă în eroare. Dar cine trebuie să îndrepte ceea ce omul a stricat, în ce a greșit? Cine trebuie să dea ceea 

ce lipsește omenirii, pentru ca ea să se ghideze după această lege, după această învățătură și după această 

lumină? Eu, Mângâietorul, care cobor "în nor" în Era a treia pentru a vorbi oamenilor și a-i învăța, pentru 

a-i face să conștientizeze încă o dată că au pierdut totul pe cale și că Eu, ca și Creator, i-am luat de mână 

pentru a-i conduce pe calea Mea, pentru a le face cunoscută viața spirituală. 

41 Mâine, mari evenimente vor mărturisi ceea ce v-am dat ca profeție și, prin durerea provocată de 

forțele naturii în ținuturi și națiuni, oamenii se vor ridica și vor căuta poporul lui Israel. 

42 Atmosfera de război, molimele, bolile, foametea se înmulțesc și, ca urmare, omul nu mai are pace 

nici în inima lui, nici în casa lui. Dar am vrut Eu să fie așa, și Duhul Meu Sfânt coboară să se ospăteze cu 

durerea și suferința voastră? Nu, iubiți oameni, există o tristețe infinită în Spiritul meu divin. 

43 Umanitatea a uitat porunca supremă binecuvântată pe care i-am dat-o în Era a doua: "Iubiți-vă unii 

pe alții". 

44 Am pregătit o epocă în care omenirea se va ridica în ascultare. Nepoții voștri vor vedea gloria pe 

care o voi revărsa pe acest pământ. 

Pentru că voința mea trebuie să se împlinească pe această lume pe care v-am dat-o ca pe un paradis 

pământesc, și va veni timpul când vor veni pe această planetă acele suflete care au atins un nivel înalt de 

dezvoltare, care au luptat. Lumina mea divină va străluci pe pământ și împlinirea Legii mele va domni pe 

el. 

45 Țineți minte cuvântul meu până în ultima clipă a vieții voastre în materie, atunci spiritul vostru vă 

va reaminti tot ce ați auzit în cuvântul meu și pe care mintea l-a uitat. 

46 În acea clipă finală, sufletul tău va dori un alt moment de viață pentru a-și îndeplini scopul, dar 

destinul tău trebuie să se împlinească. 
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47 Am spus că va veni vremea confuziei, a neascultării, când acel "lucrător" se va ridica și va pretinde 

că proclamarea mea nu se va încheia prin intermediul intelectului uman. Dar va veni vremea când cuvântul 

meu se va împlini, chiar dacă omul vrea să se opună voinței mele. 

48 Câte greșeli pe cale au fost comise de mulți dintre cei cărora le-am încredințat o misiune și un har. 

Câtă neînțelegere văd că se răspândește printre copiii mei după anul 1950. 

49 Din cauza neînțelegerii și a nebuniei, omul refuză dragostea, autoritatea și harul meu ajutător și se 

îndepărtează de adevărata cale a legii, a armoniei și a adevărului. 

50 Nu neg ceea ce ți-am dat cu ani în urmă. Din 1866, am vorbit poporului prin intermediul primului 

purtător de cuvânt și le-am profețit că va veni o vreme când cuvântul meu nu va mai fi făcut cunoscut 

poporului. Dar când am văzut că deznădejdea pune stăpânire pe inimi, i-am anunțat cu cuvinte simple că 

anul 1950 va fi ultimul pentru manifestarea învățăturii Mele prin intermediul intelectului purtătorilor de 

voce, cuvânt care tocmai a fost dat în acea casă de rugăciune care poartă numele de Damiana Oviedo. 

51 Încă o dată Israel se va împărți din trib în trib, se va dezbina din nou și va dori să calce în picioare 

Legea curată și fără de lege pe care i-am dat-o în mâini; încă o dată Israel va căuta căile de odinioară și va 

cădea în idolatrie și fanatism. Se va întoarce la secte și va cădea în confuzie, în întuneric, și se va înfrupta 

din cuvintele plăcute și false pe care i le va oferi omul. 

52 Câtă durere a fost provocată Inimii Mele de către slujitorii care nu au înțeles Legea Mea și câtă 

durere este provocată în prezent de cei care, deși i-am instruit și i-am desemnat, au dat astăzi adăpost 

îndoielii, incertitudinii și, ca urmare a lipsei lor de înțelegere și a egoismului lor, au spus că voi rămâne 

printre oameni pentru încă o perioadă de timp, că, în conformitate cu voința lor umană, voi mai trimite 

încă o dată raza Mea universală și voi continua să Mă manifest pentru o perioadă lungă de timp. 

De aceea, v-am spus: Când am dat dovadă de indecizie, de nesiguranță sau de discordanță de voință în 

cuvântul Meu? Niciodată, cu adevărat, pentru că atunci nu aș mai fi perfect, nu aș mai fi Dumnezeul vostru 

și Creatorul vostru. 

53 În Mine este hotărâre, o singură voință, și de aceea vorbesc la fel de clar ca lumina strălucitoare a 

zilei, pentru ca toți să Mă simtă în prezența Mea, esența și puterea Mea, pentru ca spiritul să recunoască 

rațiunea (subiacentă) și Cuvântul pe care l-am dat prin intermediul facultății umane de înțelegere. 

54 Maestrul vă spune: Omul a ridicat clădiri și le-a numit biserici, iar în aceste locuri oamenii care 

intră în ele se supun, hrănesc fanatismul și idolatria și se închină la ceea ce omul însuși a creat. Acest lucru 

este detestabil în ochii Mei și de aceea am îndepărtat de la voi, popor al lui Israel, tot ceea ce ați știut și ați 

auzit la început, pentru ca voi să vă abandonați fanatismul. 

55 Casele de rugăciune ale poporului lui Israel vor fi cunoscute de toată omenirea, nu vor fi închise, 

căci ele vor adăposti pe cei slabi și pe cei pierduți, pe cei obosiți și pe cei bolnavi. Prin pregătirea voastră, 

prin supunerea față de voința mea supremă și prin respectarea Legii mele, mă voi mărturisi pe mine însumi 

în lucrările adevăraților discipoli ai Divinității mele. 

56 Să nu vă întristeze faptul că apar și falși purtători de cuvânt, falși conducători de biserici, falși 

"lucrători", că buzele lor blasfemiatoare vorbesc oamenilor, pretinzând că Cuvântul meu și Raza mea 

universală ar rămâne ca instrucțiune printre oameni. 

Voi face cunoscut cine este un înșelător, cine nu se supune legii după voia Mea, cine este cel care își 

exprimă doar voința proprie, și voi face cunoscută lucrarea pe care a greșit-o și legea pe care a creat-o, iar 

aceștia vor fi respinși și alungați. 

Pentru că voi refuza harul și puterea divină, iar ispita îi va prinde în mrejele ei și, de aceea, oricine îi va 

căuta nu va simți în sufletul său harul Duhului Meu Sfânt. 

57 Când biserica și oamenii sectanți vor vedea că Israelul este divizat, că Israelul se neagă unul pe 

altul și este slab, vor căuta motive pentru a lua bijuteria de o valoare inestimabilă, pentru a lua Chivotul 

Noului Legământ și a spune mâine că ei sunt adevărații mesageri ai lui Dumnezeu în rândul omenirii și 

reprezentanții divinității mele. 

58 Cunoașteți cu toții semnificația primei porunci din Lege: "Să iubești pe Dumnezeu mai mult decât 

pe părinții tăi și pe copiii tăi ─ mai mult decât pe tine însuți ─ și tot ce ai pe pământ". Dacă veți acționa în 

acest fel, veți simți liniște sufletească, suferințele voastre vor fi ușoare, iar forțele naturii vor fi miloase cu 

voi. Veți trăi apoi încercările menite să vă desăvârșească sufletul fără a simți eșecul. 
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59 Odată ce veți înțelege această poruncă și o veți respecta, veți fi mulțumiți de soarta voastră, veți 

iubi oamenii și le veți respecta viața. În faptele voastre va fi dreptate și atunci vă veți folosi darurile pentru 

binele vostru și al aproapelui vostru. 

60 Este adevărat că drumul pe care vi l-am trasat nu este unul plăcut, ci o viață de renunțare și de 

respectare strictă a poruncilor Mele, dar nu este un drum al sacrificiului. Iubirea și mila nu înseamnă 

durere, ci mai degrabă bucurie și viață pentru suflet, iar eu vă ofer această încântare pentru ca voi să 

cunoașteți adevărata fericire spirituală. 

61 Voi v-ați creat propria durere atunci când v-ați îndepărtat de împlinirea Legii. Doriți să opriți 

răspândirea războiului și consecințele sale? Atunci iubește și iartă, împarte pâinea ta și te vei simți mai 

mulțumit. Aveți încredere în eficiența legilor divine, în înțelepciunea și dreptatea lor, și veți fi protejați de 

ele. 

62 Fiți suflete care sunt atente la faptele lor și trăiți în rugăciune și în pregătire permanentă, pentru a fi 

statornici în fața ispitelor și pentru a învinge materialismul dominant. 

La început, pașii tăi vor fi nesiguri, ca cei ai unui copil mic care începe să meargă. Dar apoi veți deveni 

mai puternici, veți dobândi cunoștințe până când veți ajunge la dezvoltarea darurilor voastre spirituale, a 

căror valoare este inestimabilă pe pământ. 

63 Dacă vă angajați pe această cale, veți deveni oameni de mare virtute și veți fi capabili să vă 

controlați corpul și să trăiți spiritual. Veți avea conștiința ca pe un far pe drumul vostru în viață. Va fi 

prietenul tău și judecătorul tău. Întotdeauna vă va vorbi cu adevărat, iar instrucțiunile sale vor fi corecte și 

exacte în momentul în care veți avea nevoie de ele. Această voce este vocea mea mereu tandră și iubitoare 

care vă arată binele. 

64 Cine se poate teme de ceva de la Mine, care sunt Tatăl și Domnul vieții voastre? Am creat pentru 

desfătarea și fericirea ta durabilă tot ceea ce știi, dar și ceea ce îți este necunoscut. Nu vă îndoiți de Cel 

care vă iubește infinit mai mult decât ceea ce puteți înțelege și cuprinde cu mintea voastră. Amintește-ți 

sensul Patimilor Mele și, odată ce ai înțeles cine ești, îți vei fixa cu devotament privirea asupra Mea pentru 

a-mi dărui dragostea ta și pentru a te supune cu supunere legilor Mele. 

65 Eu vă dau Cuvântul Meu, care vă dă viață ca un concert ceresc. Pe unii dintre voi vă găsesc 

scufundați într-un somn adânc. Dar așa cum i-am dat viață lui Lazăr, așa și astăzi trezesc sufletul tău la 

viața harului. Folosiți puterea Mea și ridicați-vă pentru a putea începe calea care vă va duce la viața 

Duhului, care este viața veșnică. 

66 A mai rămas puțin timp până când Maestrul Divin își retrage cuvântul. Dar, înainte de asta, vreau 

să fiți pregătiți pentru a vă îndeplini misiunea pe care v-am pregătit-o. Vreau să vă învăț lucrările care sunt 

plăcute privirii mele divine. 

67 În acest moment, înmânez intelectului dumneavoastră cartea pe care trebuie să o citiți și să o 

interpretați mâine. În ea, după plecarea mea, veți găsi focul iubirii mele, iar semenilor voștri le veți 

împărtăși învățăturile sale divine, care stau mărturie despre inteligență, cunoaștere și putere ─ tot ceea ce 

deține Divinitatea mea. 

68 În acest al treilea veac v-am învățat că sunteți cu toții copiii unui singur Tată, că sunteți cu toții 

frați și surori în ochii milei mele infinite și că am dat tuturor sufletelor aceleași daruri. 

69 Oameni binecuvântați, pentru voi începe o nouă etapă de împlinire, în care veți face cunoscute 

învățăturile mele. Căci voi sunteți discipolii mei, aleșii mei, și veți fi pregătiți ca să semănați sămânța 

iubirii în căile oamenilor, așa cum o fac eu. Totuși, să nu credeți că toți semenii voștri vă vor crede, pentru 

că mulți dintre ei vă vor ironiza și vă vor disprețui. Dar sămânța va încolți totuși și ei vor veni la Mine. 

70 Când toate regatele naturii și întreaga creație dau dovadă și manifestă dreptatea mea, nu o luați ca 

pe o pedeapsă. Va fi doar un test care va determina omenirea, care nu a ascultat cuvântul meu, să își 

recunoască eroarea după ce a trăit în confuzie și suferință, atribuind dezlănțuirea forțelor naturii unor 

cauze diferite. Cu toate acestea, nu trebuie să vă lăsați confundați, trebuie să fiți pregătiți să treceți acest 

test cu victorie, cu credință adevărată, cu dragoste și milă pentru semenii voștri, ceea ce va servi la 

salvarea maselor umane. 

71 Pregătiți-vă, popor al lui Israel! Vă las harul meu pentru ca voi să continuați să fiți cei puternici. 

Lăsați apelul să fie lansat către umanitate. Vreau să Mă manifest în fiecare inimă, vreau să Mă fac simțită 
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în fiecare suflet și să-i dau apa și pâinea care îl hrănesc și îl întăresc. Înțelegeți că umanitatea este însetată 

și că nu trebuie să o abandonați, care suferă în deșert. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 364  
1 Plin de iubire, vin la voi pentru a vă lumina mintea, pentru a vă sensibiliza inima prin Cuvântul 

meu. 

2 Îl primesc în acest timp pe cel care ascultă această învățătură și pe cel care este departe de ea ─ pe 

cel care M-a uitat, precum și pe cel care și-a creat un sanctuar în fundul inimii sale. 

3 Stăpânul este plin de bucurie când vede că voi sunteți buni lucrători care ați plivit semințele și ați 

îndepărtat paiele de pe grâu pentru a-mi oferi doar spicul de grâu de aur. 

4 Voi, care lucrați în acest fel, ați îndeplinit promisiunea pe care ați făcut-o Tatălui vostru în 

momentul în care ați venit în prezența mea, pentru ca eu să vă încredințez sămânța și parcelele. Prin 

ascultarea ta îmi amintești de sămânța înmulțită. 

5 Numărul lucrătorilor mei s-a înmulțit. Dar adio celor care știu să semene și să-și îngrijească 

câmpurile, căci ei vor aduce o recoltă mare. 

6 Vocea Tatălui meu trimite chemarea către toți oamenii. Dar cei care trăiesc pentru plăcerile lumești 

au creat o barieră care le împiedică sufletul să audă chemarea mea. Durerea va fi cea care îi va trezi și îi va 

face să-mi audă vocea prin conștiință. 

7 Cel care se supune legii mele va ști să se supună și legilor oamenilor și nu vor exista obstacole sau 

bariere care să-l împiedice să lucreze în cadrul Lucrării mele. 

8 Dacă omenirea ar trăi în legea mea, nu ar fi sclava patimilor sale și nici nu ar goli paharul 

suferinței. 

9 Prin neascultarea ei, ea a transformat acest pământ într-o vale de lacrimi. Pretutindeni se aude 

plânsul durerii, nu există unitate de gândire în secte și religii și nici fraternitate între ele. 

10 Am pregătit acest popor aici pentru ca, cu puterea și înțelepciunea Tatălui, să dezvăluie mesajul de 

pace, lumină și iubire care trebuie să ajungă la toate națiunile. I-am încredințat o sabie, un scut și un 

stindard, pentru ca el să lupte neobosit până când voința mea îi va spune sfârșitul. 

11 Iubite popor, pregătește-te și pornește în rătăcire, ca la Prima oară, și părăsește această "vale" 

pentru a porni spre Țara Făgăduită. Încredeți-vă în Mine, pentru că, la fel ca în vremea aceea, apele 

mărilor se vor retrage ca să vă lase să treceți, iar în deșert nu vor lipsi nici mana, nici apa care izvorăște din 

stâncă. 

12 Odată ce omenirea va urma instrucțiunile mele, va îndepărta de pe calea sa purificarea dureroasă 

pe care a contractat-o. 

13 Cuvântul meu coboară astăzi la tine, Israel, pentru a te ajuta în dezvoltarea ta, pentru ca tu să poți 

îndeplini misiunea dificilă pe care ți-am încredințat-o, pentru ca tu să fii un exemplu pentru cei dragi și 

pentru semenii tăi. Pentru că poporul lui Israel, în uniunea inimilor și a sufletelor, va fi un exemplu, va fi 

oglinda întregii omeniri, iar aceasta trebuie să-și vadă propriile chipuri reflectate în spiritul lui Israel. 

14 Eu vă luminez mințile pentru ca voi toți să-mi dați mărturie prin gândurile, cuvintele și faptele 

voastre. Căci voi, care sunteți începători, sunteți chemați să fiți marii Mei ucenici și mai târziu învățători în 

rândul omenirii ─ buni învățători ai Doctrinei Duhului Sfânt, nu materializați, nu prostiți în vechile 

obiceiuri. 

15 De aceea, vă cer în acest timp prezent spiritualitate, înălțare, simplitate și puritate în fiecare dintre 

acțiunile și procedurile voastre în cadrul Legii Mele. 

16 Ilie pregătește spiritual întreaga lume, spiritul lui Israel, pentru apropiata mea plecare, astfel încât 

voi să fiți curajoși și plini de lumină pentru lupta care vă așteaptă. 

După plecarea mea, nu cădeți în letargie, nu rămâneți pe calea practicabilă și nu vă abateți de la ea, ci 

luați cu umilință, cu demnitate, locul meu de învățător. Voi ─ cu abnegația, pregătirea și înălțarea 

sufletului vostru, cu iubirea și milostenia voastră ─ veți porni să semănați sămânța duhovnicească-

trinitară-mariană pe toate cărările și drumurile unde inimile vă așteaptă, unde brațele se deschid pentru a vă 

primi, unde sufletele însetate și flămânde de adevărul și iubirea mea așteaptă venirea aleșilor mei. Pentru 

că în curând veți porni să scuturați lumea, să nu o mai lăsați să doarmă, pentru că aceasta este voința mea. 

17 O, popor iubit al lui Israel! Ilie v-a ajutat să vă înălțați sufletele. El v-a unit gândurile și voința în 

una singură. El a unit toate sufletele pentru ca raza mea binecuvântată să se așeze în însuși spiritul lui 

Israel. 
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18 Ilie merge înaintea voastră și pregătește cărările, face cărările practicabile. El este cel care vă 

purifică, care vă ajută să curățați chiar și cea mai mică pată din inima voastră, astfel încât conștiința 

voastră să fie mereu calmă și pregătită pentru slujirea Divinității mele și pentru slujirea semenilor voștri. 

El este cel care îți dă un nou curaj pe drum atunci când te vede întristat și deprimat ─ el este cel care îți 

anunță pericolele și te luminează în momentele de amăgire și întuneric. Ilie este cel care te mângâie în 

momentele de durere și te conduce pas cu pas spre un singur punct de unire ─ spre un punct la care sunt 

chemate toate sufletele, care este Înălțarea de Dincolo și la care vei ajunge prin înălțarea sufletului tău, 

prin rugăciunea adevărată și prin adevărata închinare la Dumnezeu. 

19 Nu vă temeți de judecata și nici de critica oamenilor. Și eu voi fi condamnat, discutat, biciuit, dar 

nu omorât în acest timp. Lucrarea, Lumina și Adevărul meu nu vor fi înfrânte. Spiritismul, care este 

Doctrina mea, nu poate pieri, el va continua să se manifeste în ciuda neînțelegerii, neascultării, 

ingratitudinii, incredulității și vanității oamenilor. Spiritul meu divin și învățătura mea vor continua să se 

facă cunoscute și să progreseze de la inimă la inimă, de la spirit la spirit, de la om la om și de la lume la 

lume, fără oprire. Pentru că nu există forță, nu există putere, nici lege, nici obstacol care să-mi oprească 

Spiritul și Lumina mea ─ nu există umbră care să-mi întunece Lumina Universală. Prin urmare, voi fi 

întotdeauna Lumină, voi fi întotdeauna Adevăr, voi fi întotdeauna Spirit. 

20 Dar, așa cum v-am spus: Voi sunteți copiii mei, pe care i-am făcut ucenici ai mei, pentru ca voi să 

mă luați ca model și să deveniți asemenea Divinității mele, pentru ca voi să îl înțelegeți pe deplin pe Tatăl 

vostru, care este Duhul Sfânt. Dar veți înțelege acest lucru prin intermediul spiritualizării voastre prin 

această doctrină duhovnicească-etrinitariană-mariană. 

21 Cereți pentru "primii" și lucrați și pentru noile generații ─ pentru cei care vin după voi. Dacă 

"primul" a făcut primul pas, voi îl veți face pe al doilea, iar cei care vin după voi îl vor face pe al treilea. Și 

astfel, din generație în generație și din perioadă în perioadă, omenirea se va apropia tot mai mult de Mine 

din punct de vedere spiritual, până când va atinge adevărata înălțare spirituală și adorarea perfectă a 

Divinității Mele. Dar eu vă spun: Pacea întregii lumi nu depinde de o singură inimă, nici de mai multe 

inimi ─ și nici de răspândirea Lucrării Mele, care este mondială, care este spirituală. Totul depinde de 

voința Mea, dar în mila Mea, în iubirea Mea infinită, îți dau ție, Israel, să participi la Opera Mea de 

perfecțiune spirituală, de pacificare mondială. Copiii mei, am vrut ca voi să participați la lucrarea mea, la 

această lucrare de iubire, la această luptă a luminii împotriva întunericului. 

22 Amintește-ți că lumea te așteaptă, că națiunile așteaptă poporul Meu, că această lume care nu 

găsește remediu, care nu cunoaște adevărata închinare la Dumnezeu ─ această lume care nu-și găsește 

Dumnezeul său ─ te întâlnește pe tine și că în tine Mă va găsi, Mă va auzi și Mă va vedea. Pentru că vreau 

ca voi să fiți chipul Meu ─ vreau să reflectați fața și iubirea Mea în sufletul vostru și în faptele voastre. 

23 Nu cădeți în fanatism, pentru că nu asta ar trebui să învățați. Nu cădeți în idolatrie, căci nu asta 

trebuie să dați lumii. Vei da în mod spiritual apa care potolește setea ─ pâinea care îl satură pe cel 

flămând, haina care îl acoperă pe cel gol. 

24 M-am făcut cunoscut în această a treia eră prin intermediul intelectului uman, iar cei pe care i-am 

binecuvântat ca "scăunele" au avut unul dintre cele mai mari daruri ale Duhului Sfânt: transmiterea razei 

Mele divine prin ei pentru a transmite lumii Cuvântul Meu. Iar voi ați experimentat inimi foarte umile, 

ignorante și neînsemnate prin care v-am uimit cu cuvintele mele de perfecțiune, înțelepciune, sănătate, 

milă și încurajare ─ cu cuvântul meu care este întotdeauna o privire infinită care citește în inimile voastre 

trecutul, prezentul și viitorul vostru. Și ori de câte ori l-ați auzit prin purtătorii de cuvânt în acest Al 

Treilea Timp, ați simțit că Maestrul este cu voi, că vă contemplă, vă ascultă și este atent chiar și la ultima 

voastră rugăminte ─ că El acceptă îndeplinirea misiunii voastre și vă judecă fiecare gând, cuvânt și 

lucrare. 

25 În această A Treia Eră, Spiritul meu Sfânt a deschis complet ușile Înaltului Dincolo pentru a 

permite Lumii mele Spirituale de Lumină să vină la voi plină de evoluție, dorind îndeplinirea misiunii, 

pentru a se face cunoscută prin intermediul facultății umane de înțelegere, pentru a vorbi cu oamenii, 

pentru a le explica Cuvântul meu divin și pentru a vindeca bolile spirituale și fizice cu fluidul spiritual ─ 

acel fluid cu care Isus, Maestrul vostru, a vindecat bolnavii în Epoca a doua ─ un fluid al iubirii, al vieții și 

al sănătății spirituale. 
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26 Lumea mea spirituală a fost prietenul tău, medicul tău, fratele tău, dar un frate desăvârșit, plin de 

iubire, răbdare și milă. 

27 Binecuvântat popor al lui Israel, în mâinile voastre am încredințat Chivotul Noului Legământ. Voi 

sunteți aleșii mei pe care îi transform în izvoare de apă cristalină, pentru ca omenirea să găsească în voi 

apa revitalizantă. 

28 În voi am revărsat darurile mele spirituale de har, voi sunteți templul meu, în care se află lumina și 

iubirea mea. Voi sunteți cei care, plini de umilință, trebuie să mergeți la mulțimile care au căzut în 

fanatism și idolatrie, pentru a arăta lumina mea celor care au ascuns adevărul meu și au falsificat legea 

mea. 

29 Oameni buni, voi ați crezut în prezența mea spirituală pentru că m-ați simțit în partea cea mai 

ascunsă a inimii voastre: este sufletul vostru care a evoluat în timp. 

30 V-am vorbit prin intermediul păcătoșilor pentru a vă învăța să căutați Împărăția mea. Dar tu ai 

materializat ceea ce aparține Lucrării mele. Ați creat o etapă a vieții care nu este cea despre care v-am 

vorbit. Ați materializat crucea, care este simbolul mântuirii. 

Crucea pe care Mielul v-a răscumpărat prin exemplul său divin ─ acea cruce a dispărut deja de ochii 

voștri materiali în acea a doua eră, pentru ca voi să nu vă transformați în idoli. 

31 Încă din prima eră, Tatăl v-a vorbit prin profeții Săi, pentru ca voi să nu cădeți în ispită și în 

idolatrie. În cea de-a doua eră, am venit prin Isus pentru a da întregii omeniri învățăturile mele de iubire și 

adevăr. Eu nu v-am învățat nicio religie, căci religiile au fost create de oameni. 

32 Încă din a doua eră v-am spus: "Mă voi întoarce la voi", și mi-am împlinit cuvântul. Oricât de mari 

ar fi fanatismul și idolatria, iată-l din nou pe Maestrul vostru, manifestat spiritual. Îți purific inima cu 

cuvântul Meu pentru a da înălțare sufletului tău, astfel încât să ajungă la mântuire. 

33 Binecuvântat este cel care, primind iubirea mea, pacea mea și lumina mea, știe cum să salveze pe 

cel ce se prăpădește și, cu rugăciunea sa, poate să lumineze și acele entități care locuiesc în "valea 

spirituală" ─ acele forțe întunecate care nu au fost capabile să primească lumina Duhului Sfânt. 

34 Sunteți umili, Oameni Aleși, dar vă voi face mari și înțelepți în spirit pentru a îndruma și alina 

omenirea. V-am vorbit prin intermediul diferiților purtători de cuvânt, pentru ca voi să lucrați cu Mine ca 

un exemplu pentru reînnoirea acestei umanități. 

35 Voi sunteți poporul pe care l-am învățat să se spiritualizeze, pentru ca în acest fel să dați o mărturie 

fidelă despre Tatăl vostru. 

36 Aduceți o înțelegere deplină a lucrării Mele, astfel încât să vă puteți închina la Mine din duh în 

duh. 

37 Nu mai fiți dispuși să rămâneți în materialismul vostru, nu mai cădeți în plasele confuziei și ale 

întunericului. În acest timp în care vă salvez din mocirla păcatului, cunoașteți-mă prin lumina mea, prin 

iubirea mea și prin dreptatea mea. 

38 Nu vreau să fiți divizați și nici nu vreau să îmi încălcați instrucțiunile. 

39 De ce a izbucnit o furtună printre voi? Din cauza lipsei voastre de pregătire și de înțelegere a 

Cuvântului Meu. Când va veni sfârșitul manifestării mele în această formă, vreau să fiți uniți în fața 

Maestrului vostru cu satisfacția de a fi ascultat de poruncile mele. 

40 Fiți pregătiți, poporul Meu, și nu vă lăsați înșelați de conducătorii bisericii rele ─ nu le permiteți să 

vă prezinte legea lor. Pentru că văd că ei ascund învățătura mea și o fac cunoscută doar pe a lor, și au 

început să facă afaceri cu lucrarea mea și să o prezinte plină de secrete și materializări. Este voința Mea ca 

voi să faceți cunoscută Lucrarea Mea cu puritate, cu spiritualizare. Pentru că această Lucrare a ieșit din 

Spiritul meu și conține esența Cuvântului meu pentru reînnoirea umanității. 

41 Vreau ca voi toți să vă ocupați cu adevărat de îndeplinirea misiunii și să vă îndepărtați 

imperfecțiunile din munca mea. Recunoașteți că, de la începutul manifestării Mele prin intermediul 

organului uman de înțelegere, lupta Mea a fost mare pentru a vă salva de păcat. 

42 Eu încă îmi văd oile pe căi diferite, dar Ilie, ca un far strălucitor, vă unește în prezent și vă adună 

pe o singură cale. El trimite chemarea către poporul meu ales cu un clopot puternic, pentru ca ei să ajungă 

în portul mântuirii. 
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43 În prima eră, Tatăl și-a salvat poporul prin Moise. El a fost cel ales pentru a îndeplini această 

misiune dificilă. El a fost ascultător și a mers înaintea ta plin de curaj, iar lipsa de înțelegere a oamenilor 

nu l-a lăsat să slăbească nici o clipă. 

44 În Era a doua am venit ca "Cuvântul" Tatălui pentru a deveni om și a Mă face cunoscut oamenilor. 

45 A fost o poruncă a Tatălui și trebuia să fie împlinită. A fost necesar să trăiesc cu oamenii înșiși 

pentru a le aduce învățătura și adevărul meu. Cuvântul meu s-a revelat în esența, prezența și puterea de a 

bate la ușa inimilor și de a le deschide. 

46 Întotdeauna am vorbit omenirii ca intuiție, ca revelație prin intermediul viziunilor profetice. Astăzi, 

în acest timp, am venit pentru a împlini profețiile din Spirit, pentru ca omenirea să recunoască lumina 

noului răsărit și să se ridice. Semnele fuseseră deja profețite în prima eră, iar acestea trebuiau să se 

împlinească în această a treia eră, Era Duhului Sfânt. 

47 Eu vă vorbesc clar, pentru ca nimic să nu rămână ascuns, și dacă nu v-am vorbit în Prima și a Doua 

Epocă despre ceea ce vă dezvălui astăzi, este pentru că așa a fost voia Tatălui. Căci Eu Însumi Mi-am 

îndeplinit Cuvântul Meu și vă dau mărturie despre Prezența Mea cu voi în acest moment. 

48 Cele douăsprezece triburi ale poporului lui Israel Mă înconjoară și Eu le dau Cuvântul Meu 

tuturor, pentru ca, atunci când va veni timpul, să vă ridicați și să dați mărturie despre Prezența Mea în fața 

omenirii. 

49 Ridicați-vă în ultimele clipe ale manifestării Mele în această formă, uniți-vă ca un singur lucrător, 

ca un singur lider de comunitate, astfel încât să pot pleca cu bucurie în Inima Mea pentru că am făcut ca 

poporul Meu să formeze un singur trup și să aibă o singură voință. 

50 Eu sunt invincibil de păcatul umanității și voi nu veți putea să distrugeți lumina Mea, iubirea Mea, 

mila Mea prin imperfecțiunile voastre, pentru că Eu sunt mai presus de toate lucrurile create și nu există 

nicio putere, oricât de puternică ar fi, care să poată învinge înțelepciunea și puterea Mea. De aceea, vă 

vorbesc și vă dau iubire pentru ca voi să mă recunoașteți ca Tată și să vă închinați la mine ca Dumnezeu. 

51 Lucrători ai câmpului Meu: vă încredințez Cuvântul Meu ca pe o sămânță bună, ca să Mi-l arătați 

înmulțit la sfârșitul muncii voastre. 

52 Îndeplinește-ți misiunea pentru ca Tatăl să îndeplinească promisiunile făcute spiritului tău. De ce 

vrei să-ți dau ceea ce nu meriți? De ce vrei să culegi ceea ce nu ai semănat? Înainte de asta, trebuie să 

faceți un efort și să munciți. Nu vreau ca conștiința dumneavoastră să vă reproșeze. 

Fiți binecuvântați, copiii mei, pentru că îl înțelegeți pe Tatăl vostru și doriți să câștigați această răsplată 

prin efort și muncă. Trebuie să luptați pentru acest țel și, dacă oamenii se sacrifică pentru un țel material și 

își pierd chiar și viața, voi veți atinge acest țel spiritual, unde nu vă veți pierde viața. Căci, dacă veți 

persevera până la sfârșit, veți dobândi viața veșnică. 

53 Câștigă-ți merite pentru a putea ajunge în Țara Făgăduinței. Acolo te vei odihni după marea 

bătălie. 

54 Când doi sau trei dintre aleșii Mei se adună și își ridică spiritul la Divinitatea Mea, Eu voi fi cu ei 

și îi voi inspira. În orice loc în care Mă chemați, Eu voi fi prezent. Căci v-am spus că orice ochi păcătos și 

nepăcătos Mă va vedea și toți vor simți prezența Mea. 

55 Voi, lucrătorii, sunteți sub copacul puternic, căci știți că vă aștept cu brațele deschise. Știi că mie 

trebuie să-mi arăți că ți-ai îndeplinit sarcina. Căci numai Eu sunt singurul care poate judeca, pentru că 

aceasta este treaba Mea și Eu sunt singurul care vă poate răsplăti sau vă poate cere socoteală. 

Dar tu ai încredere în Tatăl tău și știi că ─ oricât de aspră ar fi mustrarea Mea ─ Eu, odată cu 

mustrarea, revărsam și mila și compasiunea Mea asupra ta. Pentru că Eu vă iubesc și am milă de voi și vă 

dau putere să rezistați loviturii mustrării Mele. 

Fiecare dintre voi are un câmp pe pământul meu și în el trebuie să semene și să secere. Eu, ca Tată, 

primesc efortul vostru, jertfa și suferințele voastre. Vă văd lacrimile voastre și vă încurajez cu cuvântul 

meu pentru ca voi să continuați să progresați, mereu înainte în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 365  
1 Ucenici, v-am așezat la masa mea și la ea v-am oferit bogatul banchet al învățăturii mele: Trupul 

meu și Sângele meu, Cuvântul și sensul lui, pentru ca prin această hrană să fiți nemuritori și invincibili în 

marile lupte ale vieții. 

2 Mă înconjurați și Maestrul intră în inima voastră și vă vede tristețea. De ce, copiii Mei? V-am 

pregătit pentru adevărata manifestare ─ în acest timp în care am fost cu voi și M-am făcut cunoscut prin 

oameni simpli și umili. Dar aceasta nu a fost nici cea mai bună, nici cea mai perfectă dintre formele pe 

care le-am ales pentru a comunica cu umanitatea. Aceasta a fost o manifestare pregătitoare pentru ca ochii 

spiritului vostru să Mă vadă în curând venind "pe nor", iar apoi sufletul vostru să poată avea contact cu 

îngerii în înălțarea lor. 

3 Cea mai perfectă comunicare cu Stăpânul este cea care va veni după separarea Cuvântului Meu. 

Absența acestor manifestări îi va face pe mulți să slăbească în credința lor, pe cei care nu Mă înțeleg și nici 

nu știu cum să interpreteze învățăturile Mele. Dar cei care au înțeles bine Cuvântul Meu și au folosit 

timpul cu fapte de iubire vor ști că am pus o limită la manifestarea Mea la ora potrivită, la momentul 

oportun, pentru a vă lăsa apoi la Infinit, la Eternitate, la Spiritual. 

4 Vegheați și rugați-vă, acest timp este decisiv, este ora încercării, poporul meu! Trebuie să vegheați 

asupra umanității și asupra voastră, pentru că rugăciunea voastră va fi ca o mantie care îi acoperă ─ și ca 

un zid indestructibil care îi protejează. Tentația te așteaptă sub o mie de forme, nu te lăsa sedus. 

Stăpânul vă dă aceste profeții, pentru că veți bea un pahar foarte amar pe care oamenii și l-au pregătit ─ 

un pahar pe care Eu l-am băut în lumea de dincolo și pe care vi-l voi da să îl beți acum. Pentru că acum ești 

puternic, pentru că am pus în sufletul tău înțelepciunea Mea și disponibilitatea Mea și, dacă veghezi, vei 

putea rezista încercărilor și furtunilor. 

5 Ce este în această cupă care a lăsat un gust atât de amar pe buzele Maestrului? Este vorba de 

necredința acestui popor, este vorba de neascultarea lor, de materialismul lor, de idolatria lor, de 

fanatismul lor, de lipsa lor de înnoire, de puțina spiritualizare pe care au atins-o și de puținul pe care l-au 

prețuit și folosit în timpul învățăturilor ─ discordia și conflictul care a predominat întotdeauna în acest 

popor între lucrători și între congregații. Și toate acestea împreună formează acum un pahar pe care voi 

înșivă îl veți bea. Dar vă dau puterea de a rezista în încercare. 

6 Vouă, celor care auziți acest cuvânt, vă spun: nu ați umplut acest pahar, dar totuși veți bea din el, 

pentru că veți fi în luptă și nu indiferenți ─ pentru că veți atinge lipsa de sensibilitate a celor care, în 

aparență, au vegheat și s-au rugat mereu, iar în realitate au dormit adânc în rutina lor ─ pentru că va trebui 

să țineți piept celor slabi, victimelor multiple ale neascultării, profanării multora, pentru că veți fi soldați ai 

Lucrării Mele între voi și printre cei din afară. 

7 Vreau ca mâine să fiți o armată de protecție. Dar pregătiți-vă, adunați-vă forța spirituală, ca să nu 

slăbiți nici măcar o clipă. Cu aceste cuvinte vă încurajez să vă rugați și să vă pregătiți pentru luptă, pentru 

a ajunge la pieptul meu, pe vârful muntelui unde sunt eu. 

8 Veniți la Mine, popor iubit, și ascultați porunca Mea. Vino la Mine, Israel, și hrănește-te cu 

Cuvântul Meu, ca nu cumva să te chinuie foamea și setea. Ferice de cel care, când aude cuvântul meu, îl 

primește cu umilință și îl păstrează în inima sa. Pentru că va veni vremea când omenirea va căuta această 

pâine, iar voi îi veți transmite ceea ce v-am încredințat în lucrarea mea. 

9 Timpurile au trecut și sufletul vostru a evoluat, iar acum vă aflați în perioada în care ați progresat 

și v-ați spiritualizat. 

10 În trei rânduri am pus Legea Mea în mâinile voastre. Lucrarea Mea este aceeași cu cea pe care v-

am dat-o prima dată, când v-am încredințat tablele Legii prin Moise, care v-a fost călăuză în deșert timp de 

patruzeci de ani. 

11 În Era a Doua am împlinit această lege pentru a răscumpăra omenirea. Iar în a treia oară, am venit 

din nou în calitate de Duh Sfânt pentru a vă explica aceeași Lege. 

12 După aceea vei da mărturia adevărului Meu umanității ─ acea umanitate care se așteaptă să Mă 

vadă cu ochii ei fizici pentru a crede, iar după aceea Mă neagă. 



U 365 

168 

13 Este o perioadă de confuzie în lume, o perioadă de luptă pentru voi. Cu trei ani înainte ca anul 

1950 să se încheie, v-am vorbit îndelung pentru ca voi să vă pregătiți și să vă uniți spiritual, dar acum că 

1950 se încheie, mulți dintre voi s-au rătăcit în materialismul lor. 

14 Bătălia vă așteaptă, iar voi vă veți ridica ca soldați. V-am încredințat arme pentru ca să fiți 

invincibili în luptă. Începeți prin a vă învinge pe voi înșivă. 

15 Timp de mulți ani v-am încredințat Cuvântul Meu. Dar cei care nu l-au înțeles pe Maestrul lor îmi 

cer să Mă fac cunoscut prin intermediul intelectului uman pentru o altă dată. Dar Cuvântul Meu este cel al 

unui rege și trebuie să se împlinească. 

16 Falșii discipoli vor continua să existe și vor confunda omenirea. Atunci ei vor striga și vor spune: 

"Unde ești Tu, Dumnezeul meu, unde este adevărul Tău, care este lucrarea Ta și unde sunt aleșii Tăi? 

17 După plecarea mea, veți da mărturie despre prezența mea și veți fi ascultători de legea mea, pentru 

a face cunoscută această lucrare în toată puritatea ei. 

18 După ce proclamarea Mea prin purtătorii de voce se va încheia, lumea se va ridica la spiritualizare, 

la lumină, la pace, iar când vor veni noile generații, nu va mai exista nici fanatism, nici idolatrie. Atunci 

voi fi căutat în templul Duhului Sfânt, unde voi fi pentru totdeauna. 

19 În această zi de har, Eu unesc și adun la poalele muntelui cele douăsprezece triburi care formează 

poporul Meu ales, Israel. 

20 În această a treia eră, ați fost pregătiți de Cuvântul Meu, de lumina Duhului Sfânt, pentru a 

îndeplini misiunea pe care v-am încredințat-o de la început, pentru a fi poporul ascultător de Legea Mea, 

mesagerii Divinității Mele către oameni. 

21 În această zi contemplu pregătirea ta și primesc sufletul tău. Arată-Mi ce ai învățat de la Mine. 

Pentru că am vărsat Cuvântul Meu divin în voi pentru a vă da instruire, viață și spiritualizare, astfel încât 

să puteți fi spiritual "după chipul și asemănarea Mea". 

22 Privirea mea părintească pătrunde în ființa ta în această zi și cercetează totul. Vă văd sufletele 

voastre pregătite și le dau ordinele Mele pentru ca voi să le îndepliniți, așa cum a fost scris încă din Prima 

Eră și a fost confirmat și în acest timp de purtătorii Mei de cuvânt. 

23 În calitate de Maestru, am fost neobosit cu voi și v-am dat instrucțiuni pentru a vă face discipoli ai 

mei. Eu v-am purificat și v-am dat viață cu sângele meu. Eu v-am întors de la alte căi și am îndepărtat de 

la voi fanatismul și idolatria. Acum ești liber de toate acestea, pentru că am pus adevărul în inima și în 

sufletul tău și, prin el, te-am spiritualizat, iar în această zi îți arăt o nouă pagină din Cartea Înțelepciunii. 

Dar toată lumina, revelația, v-o voi da din duh în duh. 

24 Vă veți pregăti inimile și vă veți înălța sufletele pentru a primi înțelepciunea mea în comuniunea 

perfectă de la spirit la spirit. 

25 Vă veți desfășura darurile și veți fi mereu pregătiți pentru ca Duhul meu Sfânt să se reverse asupra 

voastră. 

26 În această zi vă spun în prezența mea, în prezența Mariei, a lui Ilie și a patriarhilor primei ere: 

Suflete care formați poporul meu ales, Israel, vă consacrez să faceți primii pași în îndeplinirea misiunii 

mărețe și sublime pentru care v-am pregătit. 

27 Acceptați mângâierea iubirii mele și dedicați-vă îndeplinirii misiunii voastre în rândul umanității. 

28 Pune-ți piciorul pe toate cărările, arată-le semenilor tăi lucrarea Mea și mărturisește-Mă, apoi, cu 

înțelepciunea Mea, cu învățătura Mea, vei da viață celor "morți" și le vei arăta oamenilor legea Mea. 

29 Împărtășiți cu toți milostivirea pe care v-am încredințat-o, simțiți în spiritul vostru 

responsabilitatea pentru lucrarea pe care v-am dat-o și duceți această cruce pentru a spiritualiza lumea. 

Cei dintre voi care sunt pregătiți să învețe poporul ─ pe cei dintâi și pe cei din urmă ─ cu învățătura 

mea. Fiți ca niște torțe care luminează sufletele și puneți masa cu pâinea vieții veșnice pentru cei flămânzi 

și pentru cei care caută înțelepciunea mea. 

30 Dați mărturie cu faptele de milostenie pe care le purtați în suflet. Luptați neobosit zi de zi și 

"vegheați" pentru umanitate și pentru voi înșivă, căci vreau să vă văd uniți în fața Spiritului meu Divin. 

31 Eu port în mână o carte, Cartea Vieții. Scrieți în ea numele vostru, Israele, ca să aveți viață veșnică 

și să primiți de la Mine tot ce v-am făgăduit de la începutul timpului. 
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32 Vă las Prezența mea, Prezența lui Ilie și tandrețea Mariei. Pregătesc gazdele spirituale pentru a se 

uni cu voi în spirit și în adevăr. Voi veți fi templul Dumnezeului vostru, căci aceasta este voința mea. 

33 Ca o umbră binecuvântată, iubirea mea sublimă coboară pentru a te acoperi pe calea ta. Căci văd 

momentul în care vă aflați și încercarea prin care trece spiritul vostru. 

34 Cu mare nerăbdare vă pregătiți pentru a asculta cuvântul meu în acea zi. 

Popor binecuvântat: De optzeci și patru de ani, Maestrul a fost cu voi pentru a vă instrui. Văd însă că 

încă bâlbâiți prima silabă și că ați fost slabi în fața poruncilor Mele. 

35 Omenirea este dezorientată, confuză și pradă lupului înfometat. Deși plecarea mea prin intermediul 

minții umane este atât de aproape, nu știți la ce mare încercare este supus spiritul vostru începând din acest 

moment. 

36 Recunoaște, Israel: Trei ani v-am dat ca să ajungeți la o mare pregătire, pentru ca voi toți să fiți 

uniți și adunați ca niște oi în graiul iubirii Mele ─ ca să munciți și să culegeți recolte mari ─ pentru ca în 

acea zi să nu veniți în Prezența Mea cu capetele plecate, prezentând în fața Mea doar spicul de aur. 

37 Dar voi nu ați recunoscut pe deplin cuvântul meu și nici nu ați înțeles inspirația mea. Ești în impas, 

ai lăsat crucea pe drum și ești tulburat de neascultarea ta. Dar lupta voastră nu s-a încheiat: vă voi vorbi 

prin revelație și intuiție, pentru ca voi să continuați să lucrați în Lucrarea mea și să fiți uniți spiritual. 

38 După plecarea mea, purtătorii de voce se vor împărți între ei. Toate acestea privirea mea le vede. 

Dar este voința Mea ca voi toți să aveți același echipament. Dacă acționezi în acest fel, te voi ține treaz. 

Am lăsat Cuvântul meu și înțelesul său imprimat în inimile voastre, iar ceea ce "penele de aur" au scris 

despre învățăturile mele va constitui cel de-al treilea Testament. 

39 Maestrul nu se va îndepărta niciodată de voi, căci fiecăruia care știe cu adevărat să se pregătească 

pentru a mă căuta, îi voi da pe măsura înălțării și spiritualizării sale din spirit în spirit. Mă voi face 

cunoscut ca revelație, ca intuiție și ca inspirație, pentru ca voi să puteți conduce mulțimile și să ajungeți pe 

vârful muntelui. 

40 Vă voi face să treceți prin mari încercări, pentru că fiecare încercare vă cheamă să vă îndepliniți 

datoria și să vă supuneți. 

41 Așadar, vorbesc în această zi cu turma pe care Ilie a ales-o în acest Al Treilea Timp și, în calitate 

de Tată, primesc îndeplinirea misiunii voastre, efortul vostru și voința voastră. 

42 Prin intermediul purtătorilor de voce v-am spus că în ultima zi a anului 1950 veți auzi cuvântul 

meu pentru ultima oară și că oricine după acea zi ar apela la raza mea sau la lumea mea spirituală pentru a 

comunica în forma anterioară va cădea în minciună, în înșelăciune. Astăzi vă repet instrucțiunile mele. 

43 Când va începe anul 1951, Spiritul meu Sfânt vă va lumina pentru dialogul dintre Spirit și Spirit și, 

ca Tată, nu-mi voi abate privirea și iubirea de la voi. 

44 În această zi, o lacrimă de iubire din partea Spiritului meu cade peste tine, pentru că ai reușit să te 

folosești de binefacerile mele spirituale și să simți prezența mea în sufletul tău. 

45 Tu vei îndeplini ordinele Mele pe pământ, căci te văd pregătit, plin de învățătură, putere și 

înțelepciune. 

46 Ați fost ascultători față de voința mea. V-am spiritualizat pe calea vieții, am eliminat materialismul 

care exista în voi și v-am făcut simțită prezența mea în înălțarea sufletului vostru. 

47 Deschid o ușă mai mare, dar plină de lumină și perfecțiune spirituală, prin care veți trece și prin 

care veți permite semenilor voștri să ajungă pe tărâmul spiritualizării. 

48 Vă predau profeția, revelația, intuiția și înțelegerea reală a voinței mele divine. Voi veți fi ca niște 

clarinete și trompete care fac cunoscută învățătura mea și astfel trezesc omenirea. 

49. Te aștept pe vârful muntelui și, când vei îndeplini ordinele Mele, te voi răsplăti cu coroana de lauri. 

Vă voi îmbrățișa în brațele Mele părintești și, ca răsplată pentru ascultarea voastră, veți intra în Țara 

Făgăduinței, iar apoi, când veți fi cu Mine, vă voi spune: 

50 "Binevenit să fie ucenicul în vederea cărții învățăturii desăvârșite". 

51 Din momentul în care ați fost marcați cu lumina mea divină, ați primit misiunea dificilă și măreață 

de a lua apărarea umanității. 
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52 Văd adversitățile prin care ați trecut, dar cu adevărat vă spun: Nu eu am fost cel care a pus durerea 

în calea ta. Tu ai fost cel care a adus-o, iar astăzi îți înapoiez ceea ce este al tău. Dar v-am umplut de harul 

meu și v-am spus: voi veți fi cei puternici ai umanității și îi veți da lumina mea. 

53 Trebuie să fiți un exemplu viu de iubire și milă față de aproapele vostru atunci când îi arătați 

Lucrarea Mea. Pentru că voi sunteți copiii care au fost capabili să mă înțeleagă și văd că sunteți 

întotdeauna gata să mă ascultați și să urmați pașii Maestrului vostru. 

54 De mult timp v-am spus că oamenii dezorientați vor veni la voi pentru a vă cere învățăturile mele. 

Astăzi vă spun: Arătați-le în adevăr că nu sunteți idolatri, că trăiți în timpul luminii, pentru ca ei să Mă 

caute din duh în duh. În acest fel îl vor găsi pe Tatăl iubitor, pe Dumnezeul atotputernic, pe cel mai bun 

medic și, de asemenea, pe cel mai bun prieten al lor. 

55 Când filosofii vor veni la tine, tu le vei explica ceea ce nu au putut înțelege, iar când vor veni 

savanții, tu le vei da lumina înțelepciunii mele. Căci lumina Duhului meu Sfânt este cu tot poporul meu. 

56 Iubiți discipoli ai Maestrului: În această a Treia Eră v-am anunțat că atunci când anul 1950 se va 

încheia, voi înceta să vă mai dau Cuvântul Meu prin intermediul organului uman de înțelegere. Dar v-am 

lăsat cuvinte de mângâiere și de îndrumare, ca să vă îndreptați acțiunile în consecință, ca să vă întăriți 

credința și să fiți mâine ca Maestrul vostru. 

57 În această perioadă de dezvoltare spirituală și mentală, când omul se luptă cu el însuși, cu diferite 

viziuni ale lumii, pentru a găsi adevărul, trebuie să vă apucați de treabă pentru ca omenirea să renunțe la 

obiceiurile, riturile și obișnuințele din trecut, pentru a putea cunoaște și înțelege spiritualizarea într-un mod 

cuprinzător. 

58 În zilele noastre, lumea se judecă greșit unii pe alții: un frate îl ucide pe altul, femeile își uită 

rușinea și demnitatea, părinții își judecă greșit copiii, iar copiii își judecă greșit părinții. Valoarea unei vieți 

nu este suficient de apreciată. Oamenii urmează idealuri diferite și nu există unitate între ei. Liderii 

națiunilor nu se înțeleg între ei. 

59 De aceea, am venit în Spirit și M-am făcut cunoscut prin intermediul intelectului uman, pentru a 

face lumea să înțeleagă că Lucrarea Mea este barca de salvare și pentru a-i reaminti aceeași învățătură pe 

care i-am dat-o în Era a Doua. 

60 Maestrul nu se va despărți de voi, dar nu se va mai face cunoscut sub această formă, pentru că 

intrați într-o nouă etapă de dezvoltare spirituală, în care este necesar să vă dezvăluiți darurile. Căci numai 

așa veți dovedi că v-ați folosit de învățătura mea și că sunteți demni de a face cunoscută lucrarea mea. 

61 O singură dată, "Cuvântul" Tatălui, cu toate facultățile sale de putere și de iubire, s-a manifestat 

într-un trup perfect pregătit, cel al lui Isus. Dar în prezent, prin mila și compasiunea mea, "scăunelele" au 

fost pregătite pentru ca Spiritul Consolării, care este propriul meu Spirit, să se facă cunoscut. Dacă vă 

pregătiți, veți primi inspirația mea într-un mod cuprinzător în vremurile ce vor veni. 

62 De ce am venit din nou, copiii Mei?..: Pentru că omul, prin propriile instincte, prin propriile 

pasiuni, s-a înclinat tot mai mult spre ceea ce îl îndepărtează de spiritualizare. El a urmat căi atât de 

diferite încât, încercând să înțeleagă Lucrarea Mea, a denaturat-o. 

Omul stagnează din punct de vedere spiritual deoarece dezvoltarea sa spirituală nu este în armonie cu 

dezvoltarea sa științifică. Nu prin respectarea ritualurilor oamenii vor atinge o mai mare înălțime, nici prin 

teama de pedeapsă sau de pedeapsă pentru faptele lor. 

63 Sufletul întrupat într-un corp și în celălalt a avut parte de experiențe diferite pentru a învăța 

meritele binelui și cele disprețuitoare ale răului. În acest fel, simțind satisfacția de a face binele din 

dragoste pentru Creator, veți putea atinge perfecțiunea eternă. 

64 Lucrarea mea este iubirea, iar iubirea se dăruiește fără egoism, fără a căuta beneficii pentru ea 

însăși. Prin urmare, a fost necesar să vin să vă reamintesc învățătura Mea. 

65 Fiecare dintre voi a fost echipat de lumina mea și ați simțit, de asemenea, prezența unor ființe 

înalte care v-au ajutat chiar în momentul în care ați avut nevoie de ele. L-ați simțit pe Maestru cu voi. Am 

trăit cu copiii mei în momentele lor de necaz și îndoială. Cine ar putea să se îndoiască de manifestările pe 

care Domnul le-a îngăduit pentru consolarea omenirii în acest timp? 

66 Nu restricționez pe nimeni. Trebuie să lași Lucrarea mea să înflorească și să o faci cunoscută 

conform pregătirii tale. Practicarea milosteniei va fi cea mai bună experiență pentru voi, iar prin această 

virtute vă veți înălța spiritual. 
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67 Aceste manifestări pe care le-ați primit de la mine prin intermediul unui purtător de voce se 

apropie acum de sfârșit, dar veți continua să primiți inspirația mea, deoarece sufletul vostru a fost luminat 

de mine și pregătit pentru dialogul de la spirit la spirit. 

68 Munca mea spirituală nu are nevoie de simboluri și ritualuri materiale. Este continuarea învățăturii 

pe care Isus a lăsat-o în urmă în Era a doua. 

69 Spiritismul nu este o religie, nu este o sectă, nu este o doctrină nouă, este legea tuturor timpurilor. 

Este iubirea, iertarea și lumina pe care Isus le-a lăsat lumii în cea de-a doua eră. Dacă înțelegeți învățătura 

mea și o urmați, veți fi demni de a vă numi spiritualiști. 

70 Cei care, începând din 1950, continuă să-i facă pe semenii lor să creadă că Eu Mă mai fac cunoscut 

prin intermediul organului uman al intelectului, vor atrage judecata asupra lor, iar la timpul lor vor trage 

consecințele și se vor trezi din somn. 

71 Tatăl nu se mai manifestă în forma actuală, dar tot ceea ce v-am dat rămâne în scris. 

72 Am lăsat cuvântul Meu de învățătură, revărsând dragostea Mea pentru ca voi toți să vă lăsați 

inspirați de ea în lucrările voastre. Eu am iertat toate greșelile, pentru că Eu sunt iertare și iubire, pentru că 

Mă manifest în dreptate. Dar nu în felul în care o înțelegi tu, dacă tu crezi că te pedepsesc distrugându-te 

cu elementele dezlănțuite. 

Nu, dreptatea Mea ți-a fost dezvăluită atunci când te-am pregătit și te-am luminat ca să Mă înțelegi, 

când ți-am arătat propria ta lucrare și te-am făcut să știi ce ești și ce vei fi, când ți-am dezvăluit ceea ce 

lumea a obținut și ceea ce omenirea trebuie să primească prin mijlocirea ta. 

73 Vă veți aduna pentru a studia Cuvântul meu, care va fi păstrat în scris, și cu cât îl veți înțelege mai 

mult, cu atât mai multă putere și edificare veți avea. 

74 Vă las uniți și convinși de importanța muncii mele în lume în viitor. V-am spus deja că voi sunteți 

semănătorii, dar că nu veți culege recolta în viața voastră pământească. Nu. Pentru că ceea ce semeni în 

acest timp este destinat lumii de mâine. 

75 Munca mea va fi pentru voi ca o oglindă cristalină care vă reflectă acțiunile și vă permite să vă 

recunoașteți pe voi înșivă. 

76 Poporul Meu: nu vă voi lăsa singuri. Ori de câte ori va fi nevoie, voi fi cu voi, iar când veți vorbi în 

numele meu, voi fi acolo pentru a vă oferi iubire și milă. 

77 În funcție de pregătirea voastră, veți putea primi de la Mine viață, inspirație, iubire, cunoaștere, 

înțelegere, putere, putere de vindecare și tot ceea ce vă lipsește, ori de câte ori sunteți în ton cu Mine. 

78 Stadiul vostru de purificare se va încheia pentru ca voi să puteți începe stadiul de ascensiune. În 

acest fel, veți simți o fericire inefabilă în sufletul vostru, pe măsură ce vă contopiți cu dragostea Tatălui 

vostru ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 



U 366 

172 

Instrucție 366  
Pacea mea fie cu voi! 

1 De pe înălțimile Noului Sion vă trimit Cuvântul Meu, popor iubit. În esență, prezență și putere, Mă 

fac cunoscut pentru ultima oară prin intermediul facultății umane de înțelegere, un mijloc ales de Voința 

Mea Divină în această a treia eră pentru a Mă face cunoscut, pentru a-mi revărsa Cuvântul printre oameni 

și pentru a-i pregăti pentru manifestarea perfectă de la spirit la spirit și, prin această pregătire, pentru a 

primi de la om adorația perfectă a Divinității Mele. 

2 Acesta a fost un timp de pregătire în care Tatăl, înconjurat de Oștile sale spirituale, v-a dat 

instrucțiunile cu care a deschis în fața voastră Marea Carte a Vieții, Cartea Înțelepciunii Divine, Cartea 

celor Șapte Peceți, pentru ca acest popor, citind pagină după pagină, să poată auzi explicația divină a 

tuturor învățăturilor sale, ar putea fi transformat în ucenicul Duhului Sfânt, în apostolul puternic care, cu 

exemplul său, cu modul său de gândire și cu cuvântul său, va aduce Lucrarea mea în inima acestei 

umanități, a acestei lumi care, în acest moment în care vă transmit ultimul meu mesaj, se zvârcolește în 

necazul, în durerea și în propriul său sânge. 

3 Am venit la tine și te-am văzut pregătit. În rugăciunea pe care o oferiți Tatălui, popor iubit, văd 

construirea unui sanctuar care mă invită să fiu în el. Este propria voastră inimă, copiii Mei. În el primesc 

ofranda, mireasma voastră, iar la picioarele altarului spiritual văd recolta voastră ─ cea pe care ați lucrat-o 

și recoltat-o în decursul timpului și pe care ați adus-o la apogeu acum, când sunteți lucrătorii mei. 

Privirea mea de Judecător, de Tată și de Stăpân judecă sămânța voastră. În el sunt cuprinse luptele 

voastre, dorințele voastre de progres spiritual, suferințele voastre, idealurile pe care le-ați văzut 

împlinindu-se și pe cele pe care încă nu le-ați văzut înflorind. Dar smerenia spiritului tău și-a făcut 

ofranda, pe care eu o primesc cu adevărat. Mâna Tatălui meu se întinde pentru a primi rodul pe care mi-l 

oferiți. 

4 Conștiința poporului meu se limpezește și se judecă singură. Memoria devine mai clară și îți 

amintești momentele, acea devoțiune de dimineață care a fost fericită pentru sufletul tău, în care ai parcurs 

pentru prima dată drumul pe care te afli astăzi, în care ai auzit vocea care răsuna în deșert și, de asemenea, 

momentul în care ți s-a adresat. Și din acea zi, în ciuda adversităților, a obstacolelor și a spinoaselor, mi-ai 

urmat pas cu pas calea. 

5 Câte ați trăit, câte ați văzut și ați simțit și, în sfârșit, ați ajuns la acea dată temută de poporul meu! 

Pentru acea zi a judecății, a conștiinței și a pregătirii! 

6 Nimeni nu știa dacă Tatăl îi dăduse voie să fie martor la ultima mea manifestare în viața sa 

pământească și în învelișul său trupesc actual. Dar tu ești aici! Ați format treptat o singură inimă, un singur 

lucrător, o singură floare care emană o mireasmă ce ajunge până la înălțimea tronului meu. Și datorită 

acestei pregătiri spirituale, vin la voi încă o dată plin de putere, de lumină, de pace și de har pentru a vă 

spune, popor iubit: nu sunteți orfani. Nu permiteți ca tristețea să intre în inimile voastre ─ nu permiteți ca 

deznădejdea să vă cuprindă atunci când nu mai auziți Cuvântul Meu prin aceste emițătoare. Nu vă uitați 

înapoi, mergeți mereu înainte, căutați în miezul Lucrării mele încurajarea care vă va conduce pas cu pas 

spre obiectiv. 

7 Poporul s-a pregătit, iar dincolo, deasupra ta, cerul este și el pregătit. Ea este îmbrăcată ca o 

mireasă care așteaptă venirea Soțului, iar această pregătire universală are puritatea unei fecioare, are 

parfumul florilor și lumina unui nou răsărit. 

Dincolo de voi, dar acolo, acolo unde spiritul vostru s-a înălțat în acest moment de glorie și de 

judecată, se află marile spirite care îl înconjoară pe Tatăl ─ ființe spirituale încă necunoscute vouă, pe care 

mâine le veți vedea și le veți iubi ca pe proprii voștri frați și surori, ca pe mesagerii voștri care au luminat 

calea existenței voastre din Infinit ca niște stele strălucitoare, iar printre ele se află și cei pe care îi 

cunoașteți după nume. Este Moise cu Legea în duhul său, cu Legea nemuritoare și neschimbătoare. Sunt 

patriarhii, apostolii, profeții, martirii, sfinții, drepții, nevinovații și marii penitenți. Fiecare s-a pregătit. 

8 Valea spirituală strălucește asupra ta și chiar și forțele naturii își ridică glasul ca niște vestitori 

pentru a zgudui sufletul, inima omului și a-i spune: "Acest ceas este ca acela în care Iisus și-a dat ultima 

suflare pe cruce". Într-adevăr, în acest moment aș putea repeta cele șapte cuvinte din a doua eră, pe care le-



U 366 

173 

am exclamat în timp ce atârnam pe cruce. Dar, cu adevărat, vă spun, ele sunt deja scrise în conștiința 

umanității cu sânge divin. 

9 Am venit cu cuvinte noi, dar care conțin aceeași lumină, esență și înțelepciune, pentru ca nu cumva 

omul să spună că Duhul Sfânt doar a repetat învățăturile revelate în trecut. 

10 Dacă vă pregătiți și pătrundeți din ce în ce mai mult în ceea ce strălucește asupra voastră în acest 

moment, veți putea să-l vedeți, așa cum a făcut Ioan în viziunea sa, pe Cel Atotputernic pe tronul Său. El 

este Cel care vă vorbește ─ Cel a cărui față nu o puteți vedea ─ Cel care vă lasă doar să ghiciți că este 

Regele regilor și Atotputernicul. El este cel care vă vorbește în acest moment de pe cea mai înaltă înălțime 

a muntelui Noului Sion și care se lasă văzut de orice ochi spiritual care se ridică și se pregătește. 

De asemenea, este înconjurat de Bătrâni = doisprezece la dreapta și doisprezece la stânga sa, de 

Patriarhi ai triburilor poporului ales de Dumnezeu, de Apostolii celei de-a doua ere, urmașii lui Isus. Ei 

sunt cei care îl înconjoară pe Tatăl în veșnicie, pentru a continua să strălucească asupra voastră de acolo 

pentru toată veșnicia. 

Unii îți vor da viața pe acest glob, Sângele, puterea și începutul de drum. Ceilalți vă vor da Viața 

Spirituală prin mărturisirea Lucrării mele, a Pasiunii mele, a Cuvântului meu. Și în acest moment, 

împreună cu Tatăl, ei își judecă poporul, își judecă sămânța, își testează roadele și se pleacă în fața 

Judecătorului divin. 

11 Dar judecata mea în acest moment nu se referă doar la discipolul din Era a Treia, nici doar la cele 

douăsprezece triburi spirituale, unii dintre membrii cărora sunt încarnați și alții în stare spirituală. Judecata 

mea este atotcuprinzătoare. Fiecare creatură, fiecare suflet este cântărit în acest moment pe cântarul meu 

divin. Și după ce au fost judecați, sunt puși de Mine din nou pe calea cea sigură. 

12 De la începutul proclamării mele prin intermediul organului uman al înțelegerii, de la purtător de 

cuvânt la purtător de cuvânt, de la generație la generație, de la lucrător la lucrător, ziua, ora stabilită de 

dreptatea mea pentru sfârșitul proclamării mele v-a fost anunțată. 

Pentru Tatăl, acest timp a fost doar o clipă în eternitate, dar pentru acest popor a fost un timp lung și 

suficient pentru pregătirea lor, pentru transformarea lor spirituală, pentru renașterea lor în rândul 

umanității, iar sfârșitul acestei perioade a fost stabilit prin voința mea pentru 1950. 

13 Anul acesta nu v-am dedicat doar vouă. A fost un har pe care Tatăl l-a acordat umanității, 

strălucind lumina Maestrului în fiecare conștiință care a 

instituțiile s-au zguduit până în temeliile lor și au zguduit oamenii care afișează sarcini de clerici în secte și 

biserici, pentru ca în acest timp, în acest an, omenirea să-și vină în fire, trezindu-se și rugându-se, pentru ca 

să ajungă la pace, concordie și frățietate, să îndepărteze potirul suferinței de pe buzele sale și să-și 

transforme armele ucigașe în unelte de muncă. 

14 Totul a fost dăruit acestei lumi la începutul anului 1950. Din punct de vedere spiritual, am trimis 

mesajul meu de pace, încurajare și lumină tuturor copiilor mei. Am binecuvântat toate căile și am dat 

fertilitate tuturor semințelor. 

Dar acum, la sfârșitul anului, când vin să primesc recolta din mâna omului, când îi interoghez propria 

conștiință ─ ce Îmi oferă el Mie? Ce este ceea ce îmi oferă această lume?..: Neascultarea sa, materialismul 

său, neîncrederea sa în justiția mea divină, lipsa sa de respect în fața puterii mele. 

Dar vă spun cu adevărat, acest popor pe care l-am învățat este ca o oglindă a întregii umanități, este o 

reflectare a discordiei care există în lume. Pentru că atunci când vedeți că această lume este împărțită în 

blocuri de putere, la fel v-ați împărțit și voi înșivă în blocuri de putere spirituală. Dacă marile popoare, 

marile națiuni ale pământului au intenția de a le absorbi pe celelalte, de a le anexa și de a le înrobi, atunci 

văd și în acest popor mulți care vor să fie primii și să-i atragă pe ceilalți de partea lor. Și când vedeți în 

rândul omenirii, în acele mari popoare și națiuni, războaie ucigașe ─ când vedeți oameni îndreptându-se 

spre moarte sub noile arme pe care le-au creat ─, văd și eu în acest popor pe cei care se înzestrează cu 

arme noi pentru a distruge credința oamenilor, pentru a-i ridica pe unii mai presus de alții, pentru a-i face 

pe "cei dintâi" să-i umilească pe "cei din urmă" și să se respingă unii pe alții. Dar dacă această lume s-a 

îndoit de Mine, Eu accept neîncrederea ei, Mă las pus la încercare și sunt cu adevărat supus încercării. Voi, 

însă ─ cum veți sta în fața judecății Mele, o, popor? 

15 După ce am primit roadele voastre, după ce v-am copleșit cu binecuvântări, vă spun: Spiritualul nu 

poate muri. Doar păcatul va dispărea. Pasiunile vor dispărea, puterile mândre ale acestei umanități vor 
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cădea și ele, și din ele nu va rămâne nici măcar o piatră pe alta. Acea știință umană care este menită să 

servească răului și distrugerii va fi distrusă de dreptatea Mea și, de asemenea, printre voi voi voi elimina 

înșelăciunea, mondenitatea și discordia voastră și voi păstra doar sufletul vostru, în care am pus lumina 

celei de-a șasea peceți ─ acel capitol care s-a deschis în acest timp și în care este scris că în el veți trăi 

marea zi a Justiției Divine a Domnului. 

16 Aceasta este o zi mare, ea nu constă în douăzeci și patru de ore. Căci nu știți cât va dura ziua 

judecății, nu știți când se va sfârși. Dar, în orice caz, vă aflați deja la apogeul vremurilor și trăiți sub 

judecata Domnului. 

17 "Vegheați și rugați-vă în acest timp", v-am învățat eu. Voi sunteți sămânța Mea, voi sunteți 

ucenicii Mei, voi sunteți poporul Meu pe care îl voi trimite printre celelalte popoare de pe acest pământ, pe 

care îi voi conduce în întuneric pentru că este lumină ─ pe care îi voi face să intre în rândurile bolnavilor, 

leproșilor, deznădăjduiților, ca să aduceți acolo lumină și mângâiere, balsam și pace. Te voi face să vezi 

orfani și văduve, mizeria în toate formele ei, păcatul la cel mai josnic nivel, astfel încât în fața acestor 

imagini de necaz, abandon și moarte, sufletul tău se va ridica, sentimentele tale se vor trezi, inima ta se va 

deschide ca un izvor de iubire și vei împlini în sfârșit printre oameni destinul divin pe care ți l-am prevăzut 

de la început. 

18 Când veți vedea din nou soarele dreptății în lumea voastră? Când veți vedea din nou pace în 

inimile oamenilor? Când veți auzi, o, popor iubit, un cântec, un imn al păcii care se ridică din sufletul 

omului spre inima Tatălui? 

19 Într-adevăr, va trebui să mai vedeți cum se petrec mari evenimente în această lume pentru ca acel 

timp să vină. Cea de-a șasea pecete este încă deschisă și va trebui să întorc multe pagini pentru ca cea de-a 

șaptea pecete să fie dezlegată printre voi. 

20 Ce semne vă voi da ca să recunoașteți în toată lumea că a șaptea pecete se deschide pentru om?": 

Când o mare tăcere a căzut în toată lumea. Acesta va fi semnul meu. Dar cum va fi această mare tăcere, o, 

oameni buni, prin care veți putea mărturisi omenirii uimite că este sfârșitul unei perioade și începutul 

alteia? 

21 Odată ce războaiele vor înceta pentru o scurtă perioadă de timp, odată ce forțele naturii se vor fi 

liniștit, odată ce persecuția legilor și învățăturilor mele va înceta, atunci va fi o mare tăcere în omenire, iar 

această tăcere va fi anunțul că cea de-a șaptea pecete se va deschide pentru a-și dezvălui secretele 

omenirii. Este ultima parte a cărții pe care trebuie să o cunoașteți, pe care spiritul vostru trebuie să o 

posede pentru a-L cunoaște pe Tatăl și pentru a se cunoaște pe sine. 

22 Spiritualizarea va apărea în toată omenirea. Timpul luptei este foarte aproape, iar semnele se 

apropie deja. Poporul și le va da singur. Îi voi chinui cu dreptatea mea pe capii bisericilor, pe preoți, pe toți 

clericii și pastorii. În acest moment, ei simt judecata mea în adâncul spiritului lor. Nu este nimeni care să 

fie calm în acest ceas. Unii își îndoaie gâtul, alții suspină, alții încearcă să reducă la tăcere vocea 

conștiinței lor. Dar toți Mă simt, toți Mă simt, pentru că sunt cu toți în acest moment. 

23 Vreau să descopăr în umanitate Biserica pe care a întemeiat-o Petru, dar văd că pe această piatră de 

temelie nu s-a construit niciun sanctuar. Cât de puțini s-au sacrificat urmându-i pașii. 

Văd marile biserici, marile organizații religioase, splendoarea și bogăția, splendoarea și puterea, dar nu 

văd splendoarea spirituală, nu văd veșminte festive de virtute, nu descopăr puterea care face parte din 

puterea Mea universală. Și cu adevărat, vă spun, îi văd pe acei "urmași ai lui Petru" plângând în Valea 

Duhovnicească atunci când îi contemplă pe cei care i-au urmat și care au condus omenirea spre nenorocire 

și moarte ─ că buzele celor care se numesc apostoli și urmași ai lui Petru în acest timp vorbesc despre 

iubire, vorbesc despre Hristos, vorbesc despre pacea lumii, dar în spatele cuvintelor lor alimentează 

războaiele ucigașe. 

Petru nu a semănat moarte. I-am luat sabia din mână. L-am învățat să își dea viața pentru a da viață 

altora. L-am învățat să-și verse sângele pentru ca acesta să fie ca o sămânță de dragoste, ca o mărturie a 

adevărului, ca o pecete adevărată a propriilor sale fapte, și a împlinit acest lucru până la sfârșitul călătoriei 

vieții sale. 

24 De aceea, în această Epocă a treia, când judec sămânța celor pe care i-am lăsat printre oameni ca 

exemple, ca ambasadori, nu pot decât să le spun oamenilor că au construit pe nisip ca niște proști și că nu 

au știut să construiască pe stânca de neclintit a lui Petru, pe care omul ar fi trebuit să construiască 



U 366 

175 

adevărata Biserică a Tatălui și Domnului său. Și vă mai spun: din toată slava și din toată puterea aceasta, 

nu va rămâne nicio piatră pe alta. 

Dar ce vor face masele după aceea? Ce vor face turmele fără păstori și fără obstacole? Unde își vor 

îndrepta pașii oile când clopotele nu le vor mai chema la stână? 

25 Atunci, oameni buni, când oile își vor întoarce behăitul spre dincolo, când își vor căuta păstorul pe 

vârful muntelui, atunci Împărăția Mea va veni pentru toți. Voi veni conform promisiunii Mele, conform 

cuvântului profeților Mei, "în nori", și orice ochi ─ al păcătoșilor și al celor care nu sunt păcătoși ─ Mă va 

vedea. Atunci oamenii, zguduiți de spiritualitate, îngroziți de adevăr, vor privi în sus și vor uita tot ce se 

află sub picioarele lor. Și nu vor mai contempla sanctuare de granit, nici urechile lor nu vor mai auzi 

tonurile clopotelor. Atunci omenirea ─ trezindu-se din inimă în inimă, de la popor la popor și de la națiune 

la națiune ─ se va ridica în dorința de a avea Duhul Sfânt, care și-a deschis cufărul cu comori pentru a 

descoperi comoara și a o pune în toți oamenii de bunăvoință. 

26 Dar în acel timp ─ cine vor fi cei care vor explica revelațiile mele? Cine va explica misterele 

Duhului Sfânt umanității, care atunci se va fi trezit deja la Tatăl? 

27 Știți bine că voi veți fi aceștia, că veți fi distribuiți de Mine în diferitele puncte ale globului, pentru 

ca gurile voastre să fie ca niște trâmbițe în mijlocul nopții ─ astfel încât mărturiile voastre să fie lucrări 

puternice care să miște inima oamenilor. Atunci veți putea spune lumii: "Iată cea de-a șasea pecete în 

splendoarea ei! Iată pecetea a șasea la apogeul timpului său! Iată că Duhul Sfânt se comunică spiritului 

omului ─ Păstorul caută oile și le face să audă glasul, cuvântul, concertul Său, fără mijlocirea a ceva 

material!". Și mulți vă vor asculta, pentru că voi veți fi cei care umblați cu fermitate. 

Nu veți fi văzuți șovăielnici, nu va fi nicio bâlbâială pe buzele voastre. Vei aduce mărturia ta clară, 

profundă și cuprinzătoare tuturor celor care doresc să o primească. Și veți fi priviți ca apostoli, veți fi 

ascultați ca profeți și veți fi primiți în sânul comunităților, al caselor și al instituțiilor ca pionieri și 

mesageri ai divinității mele! 

28 Întărește-te, o, popor! Fiți pregătiți și permiteți ca munca mea să vă pătrundă profund. Păstrați-o, 

păstrați-o acolo, pentru că acum o veți studia. Adevăr vă spun că, deși ați înțeles deja multe din Lucrarea 

mea, nu le înțelegeți încă pe toate. În timpul de reflecție pe care vi-l acord, veți fi capabili să înțelegeți 

multe lecții care vă vor surprinde. 

     Trăiți acum în Era a Treia, dar nu ați înțeles încă cum să interpretați profeții din Prima Eră. Nu ați 

aprofundat în Cuvântul pe care Iisus vi l-a spus în acea a doua eră, iar Lucrarea pe care Duhul Sfânt v-a 

dezvăluit-o, nu ați asimilat-o încă în înțelegerea voastră. Dar va trebui să unificați aceste trei Testamente, 

aceste trei revelații în spiritul vostru, pentru că toate acestea reprezintă o singură Lege, o singură Carte, o 

singură Cale, un singur Adevăr. 

29 Se apropie momentul în care cărțile Primului și celui de-al Doilea Timp se vor întoarce în mâinile 

voastre, în ochii și în mințile voastre, și atunci veți putea înțelege trecutul prin prezent și veți putea 

confirma prezentul prin învățăturile revelate ale vremurilor trecute. 

30 Am permis mâinilor umane ale mesagerilor Mei să scrie istoria care este trecutul vostru. M-am 

făcut cunoscut în această A Treia Eră prin acești purtători de voce aleși și pregătiți de Mine pentru a vă 

comunica noi revelații. Acesta este cadoul tău. 

De asemenea, v-am vorbit pe un ton profetic și am ridicat profeți în această a treia eră pentru a vă vorbi 

despre evenimentele care vor veni, iar această profeție este viitorul vostru. 

Trecutul, prezentul și viitorul sunt ca tine, ele conțin totul. Eternitatea este cea pe care v-o acord, în 

care trăiți și pe care o veți stăpâni după voia mea, astfel încât nu veți stăpâni doar timpul pământesc și nici 

nu veți fi doar stăpânii acestui timp. 

31 Întindeți brațele spirituale! Întindeți aripile! Deschideți ochii și îmbrățișați eternitatea, pentru că 

voi sunteți spiritualiști care sunt conștienți de viață, de destinul evenimentelor și înțelegeți tot ce a fost, tot 

ce este și tot ce va fi. Lumina mea v-a făcut să înțelegeți multe lucruri și veți înțelege și mai multe pe 

măsură ce vă pregătiți. 

     Veți sta în fața teologilor și teozofilor, iar ei vor fi uimiți. Atunci nu va fi lașitate în tine, nu-ți va lipsi 

credința, Israele, căci atunci vei tremura în fața celor care, cu adevărat, cu adevărat nu sunt mari în ochii 

mei. Alți ochi spirituali vă vor vedea și ei ca pe niște egali, ca "lucrători" ai acestui timp ─ ca suflete care 
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astăzi fac parte din corurile mele spirituale, care au fost de mult timp printre voi ca lucrători ai acestor 

coridoare, ca deschizători de drumuri, mesageri și purtători de voce. 

32 Priviți, o, văzători! Simțiți, o, popor iubit, aceste mari legiuni care sunt aici, care sunt pline de 

iubire, pline de respect, pline de bucurie în sufletele lor pentru și cu voi. 

Acolo sunt Roque Rojas, Damiana Oviedo, toți purtătorii de voce care au plecat în Valea Spirituală ─ 

"lucrătorii", "stâlpii", liderii comunității și mulți dintre cei care poartă semnul spiritual al desemnării Mele 

și formează un popor, o legiune de lucrători spirituali care se amestecă cu voi în acest moment pentru a 

forma poporul Erei a Treia, lucrătorul spiritual al acestei Ere a Treia care se pregătește să primească Duhul 

Sfânt care se manifestă în mijlocul umanității. Și ei îmi oferă împlinirea misiunii lor, îmi arată sămânța lor 

și vă ajută în pregătirea voastră, pentru ca voi să fiți vrednici să o arătați Tatălui. 

33 Sunteți cu toții uniți în această oră binecuvântată, în acest moment de judecată și de iubire, 

formând o singură familie, un singur popor în fața Tatălui. În ce regiune vibrează sufletul tău în acest 

moment? În domeniul spiritual. Acesta este motivul pentru care simțiți această pace și fericire. Ați uitat de 

nenorocirile lumii. Nu mai simți greutatea poverii tale, iar amărăciunea din gură este în acest moment doar 

dulceață. De ce, oameni buni? Pentru că v-ați ridicat deasupra oamenilor, a ideilor religioase și a tuturor 

sectelor. Te ridici în taină, cu umilință, pentru că strigătul tău de bucurie nu găsește ecou în imensitatea 

acestei lumi. Dar acolo, pe tărâmul spiritual, vedeți înălțarea, dematerializarea tuturor ființelor pentru a 

aduce un omagiu Creatorului. 

34 Simțiți că sunteți înconjurați de un număr infinit de ființe care se fac simțite pentru că s-au trezit la 

vocea dreptății. Dar când auziți acest lucru răsunând prin vocea umană purtătoare, tot cercul pământesc îl 

aude în adâncul spiritului, și Mă întrebați: "Tată, va fi oare acum Împărăția Cerurilor, Împărăția Ta, în 

întregime cu noi?". Dar Tatăl vă spune: "Am vrut, am vrut ca voi să purtați deja în inimă Împărăția 

Cerurilor. Dar până astăzi nu ați realizat acest lucru, o, soldați ai cauzei Mele!". 

35 Va trebui în continuare să luptați, să munciți și să suferiți pentru a vă realiza uniunea. Dar 

atingerea propriei unități va fi cea care vă va face să simțiți că Împărăția Tatălui se află în adâncul inimii 

voastre. Această împărăție este cel de-al doilea Ierusalim, cetatea albă în care veți locui după voia mea. 

Porțile sale sunt deschise, locuitorii săi sunt pregătiți, iar între zidurile sale este pace, mântuire, viață 

veșnică. 

Va trebui să mai mergeți un pic pe cărare, apoi veți ajunge în acest oraș. Astăzi pot să vă spun, așa cum 

i-am spus lui Moise în prima epocă: "Vedeți la orizont 

Tărâmul Făgăduinței!" 

36 Moise, în ultimul său ceas, nu a văzut intrarea ta în Țara Făgăduinței. Chiar și Maestrul, în ajunul 

morții sale ca om, nu a putut să vadă întoarcerea poporului la Legea sa. Când Domnul a urcat pe un munte, 

așa cum a urcat Moise în prima epocă, și a văzut Ierusalimul pământesc păcătuind ca în toate timpurile, 

afundat în somnul său de secole, ochii și inima Stăpânului au vărsat lacrimi asupra acelei cetăți iubite și a 

strigat: "Ierusalime, Ierusalime, nu ai cunoscut binele care a fost cu tine! Am vrut să vă adun laolaltă, așa 

cum își adună ciocârlia puii. Dar voi ați adormit și nu ați simțit pașii mei, nici nu ați auzit cuvintele mele." 

În acest timp prezent, în acest ceas, vă spun același lucru, o, popor: "Israel, Israel, de atâta timp mă ai 

cu tine, dar nu ai fost în stare să te iubești unul pe altul cu dragostea cu care te-am iubit eu. Nu v-ați unit, 

deși Tatăl v-a inspirat de atâtea ori această iubire și această fraternitate și s-a transformat în ciocârlia sub 

aripile căreia toți puii ar fi putut să-și găsească loc și să se recunoască unii pe alții. Dar, ca și în trecut, 

puterea rămâne în tine pentru a continua călătoria vieții. 

37 Vei ajunge să iei Țara Făgăduinței? 

38 Da, oameni dragi. De aici puteți deja să zăriți luminile Marelui Oraș. Deja aici se simte parfumul 

grădinilor sale. Chiar și de aici poți auzi vocile locuitorilor săi, ale oamenilor săi, iar această impresie de 

realitate te încurajează în drumul tău pentru a nu te abate de la ea. Această frumoasă panoramă cerească te 

invită neîncetat să mergi înainte pentru a putea ajunge la porțile ei și pentru a putea spune în sfârșit: "Am 

cucerit Țara Făgăduinței prin efortul meu". 

39 Credința și curajul lui Moise v-au condus în prima oară în Țara Făgăduinței ─ o țară care a fost o 

reflectare a Patriei cerești, patria eternă. Sângele Mielului, Sângele Stăpânului te-a salvat în a doua oară. 

Acesta este premiul tău. Nimeni nu va putea să-mi răpească ceea ce este al Meu. Și în acest timp, Cuvântul 

Meu transmis prin intermediul organului uman de înțelegere vă înalță pe Calea ─ un mijloc prin care v-am 
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dezvăluit încă o dată marile învățături ale Erei a Treia ─. Este lumina conștiinței tale care nu-ți permite să 

te abați de la drum, este aceeași breșă deschisă pentru adevăr. 

Nu vă îndepărtați niciodată de ea, pentru că se apropie vremurile războiului cuvintelor și al viziunilor 

lumii, războiul punctelor de vedere, al interpretărilor în Lucrarea mea. Nu judecați niciodată greșit legea 

mea, revelațiile mele, învățăturile mele, ci feriți-vă de interpretările pe care le dau semenii voștri. Supuneți 

interpretarea, interpretarea pe care alții o dau Legii mele, judecății voastre, sensibilității voastre spirituale 

și, dacă considerați că această interpretare este corectă, acceptați-o. Dacă alții sunt înaintea voastră în ceea 

ce privește înțelegerea, fiți imparțiali și drepți și acordați primul loc celor care s-au trezit înaintea voastră și 

care au descoperit în miezul Lucrării mele adevărul, valoarea sa eternă, lumina sa. 

40 Vă las din nou ca pe niște oi printre lupi. Dar aceste oi sunt pregătite, nu merg fără păstor. Ei știu 

care este calea sigură și unde se află obstacolele. Atâta timp cât mergeți pe cale, nu aveți de ce să vă 

temeți. Căci este mai ușor ca un lup să devină oaie decât ca o oaie să devină lup. Dar dacă vă abateți de la 

cale și alunecați în pielea aroganței, a neascultării, a orgoliului de sine sau a materialismului, atunci veți 

deveni lupi prădători, lupi răpitori. Dar atunci, vai de tine! Pentru că vor fi lupi mai puternici și justiție mai 

puternică, capcane și abisuri. 

41 Calea Mea este scrisă în conștiința ta. În curând nu veți mai avea nici păstori de suflete pe pământ, 

nici clerici care să celebreze ritualuri sub ochii voștri, nici locuri de adunare care să simbolizeze templul 

universal al lui Dumnezeu. Vei avea întreaga lume ca templu al tău, în fața spiritului tău pe Domnul, pe 

Maestrul, pe iubitul tău Isus plin de înțelepciune și de iubire, mereu gata să te asculte. Nu vei avea alt altar 

decât inima ta, nici altă călăuză decât propria ta conștiință. 

42 Aceste lecții v-au fost dezvăluite și au prins contur în mințile voastre. Nu veți mai putea să vă 

abateți de la cale, pentru că ați cunoscut-o bine. 

Când lumea vă va vedea trăind fără dumnezei pământești, fără rituri și fără pastori, se va indigna, vă va 

condamna pe voi și ceea ce le-ar putea da mărturie despre adevărul meu și că vor fi faptele voastre, 

virtuțile voastre, viața voastră care vă vor face să nu rămâneți singuri. Pentru că nu numai că veți răspândi 

Lucrarea mea prin intermediul buzelor voastre, ci trebuie să o trăiți, pentru că un act al vieții voastre 

valorează mai mult decât mii de cuvinte, oricât de convingătoare ar fi ele. Iubire, blândețe, sacrificiu ─ în 

acest fel, lumea Mă va recunoaște în voi. 

43 Vă las în locul Meu ca învățători și, chiar dacă cu Mine vă simțiți mereu ca niște copii mici, cu 

oamenii veți fi ca niște maeștri, ca niște frați și surori mai mari care pun în cei rătăciți tot ceea ce v-am dat. 

Și dacă, datorită iubirii lor, a devotamentului lor față de Lucrarea Mea, ar trebui să devină mai mari decât 

voi, recunoașteți-le acest lucru și zâmbiți ─ dar cu un zâmbet de iubire, de satisfacție spirituală. Pentru că 

va veni cu adevărat un nou timp pentru voi, în care îi veți ajunge din urmă pe ei pe cale, astfel încât toți să 

fie egali, pentru că toți ați venit în același mod de la început și trebuie să ajungeți la Mine ca egali. 

Veți fi cu toții foarte buni să Mă înțelegeți. Veți fi cu toții spirite cu putere, cu înțelepciune și cu iubire 

pentru a simți și înțelege pe Tatăl și împreună cu El pentru a guverna universul așa cum este voința Mea. 

Pentru că în prezent sunteți ființe umane superioare celor inferioare; dar așa cum v-am încredințat 

această lume pentru ca voi să o conduceți, tot așa, după ce vă voi aduce în împărăția mea, veți fi cu toții 

prinți față de Tatăl și veți conduce întreaga creație. Atunci veți fi conducătorii adevăratei măreții. Nimeni 

nu se va simți superior altuia. Iubirea va guverna toate faptele voastre și veți avea întotdeauna o fericire 

spirituală perfectă, iubindu-l pe Tatăl și iubindu-vă pe voi înșivă. Nu-l veți simți nici pe Tatăl, nici pe 

aproapele vostru absent sau îndepărtat. O lume va fi alături de o altă lume, așa cum în prezent o casă este 

alături de altă casă. 

44 Astfel, oameni buni, discipoli, vreau să vă aduc la perfecțiune, astfel, conform voinței mele, veți 

ajunge în această mare "cetate" pregătită din veșnicie, pentru ca voi să fiți locuitorii, locuitorii veșnici în 

această pace și în această perfecțiune. 

45 Tot ceea ce v-am dezvăluit din 1866 până în 1950, prin intermediul formei anterioare de 

transmitere, puteți găsi în Cartea celor Șapte Peceți, iar toate evenimentele acestei umanități confirmă ceea 

ce este scris în ea. Întotdeauna M-am făcut cunoscut copiilor Mei. În prezent aveți încă această formă de 

manifestare, care va înceta acum cu voi. 

46 Va veni un nou mod de a Mă face cunoscut: Forma perfectă de la spirit la spirit. Manifestarea 

spirituală va atinge un grad înalt de perfecțiune printre oameni, dar va avea cel mai înalt grad numai atunci 
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când veți părăsi lumea și învelișul trupului. Voi continua să deslușesc multe mistere prin acest dar, vă voi 

face noi și mari revelații. Oamenii vor intra pe calea spiritualizării și, prin acest mijloc, vor găsi lumina 

pentru întreprinderile lor, pentru misiunile lor, pentru comisiile lor și pentru știința lor. 

47 Prin intermediul dialogului de la spirit la spirit, voi continua să fiu interogat și căutat de toți. Prin 

acest mijloc le voi vorbi copiilor mei și îi voi inspira. Ferice de cel care mă caută prin acest har cu 

umilință, cu blândețe și cu respect, căci va găsi în mine o sursă bogată și inepuizabilă de lumină, de 

revelație și de beneficii. Dar vai de cel care Mă caută în mod greșit, căci îl voi vizita ca să-l fac să-și 

înțeleagă greșeala. Dacă va fi încă nesăbuit, va intra în contact doar cu lumina aparentă, care este întuneric 

și ispită! 

48 Încetul cu încetul ați venit de la începutul învățăturilor mele. Ați venit la picioarele mele obosiți de 

drum, bolnavi ─ și mulți fără nimic bun ─. Cuvântul meu și dovezile mele de iubire au învins orice 

necredință. Esența mea spirituală a învins materialismul. Am transformat inimile tari, care semănau cu 

niște pietre, în inimi sensibile, și am făcut din păcătoși robii mei. Bărbații și femeile care se dedau la viciu, 

i-am făcut să treacă prin reînnoire pentru a-i transforma în lucrătorii mei. Pe mulți dintre cei care nu erau 

capabili să își dirijeze singuri pașii, i-am transformat în lideri ai comunității pentru a ascuți conștiința 

oamenilor. 

Multe buze profane au trebuit mai târziu să rostească Cuvântul divin. Multe minți needucate și 

neîndemânatice, închise la lumina științei și a cunoașterii umane, s-au deschis de bunăvoie pentru a 

permite accesul la lumina Lumii Spirituale. Dar adevărat vă spun: Nu i-am împărțit pe cei pe care i-am 

chemat în clase, în caste sau în genuri familiale. Nu am respins omul de știință, nu am respins scribul. Nu 

am închis ușile omului educat, pentru că adesea cei educați M-au înțeles mai devreme și mai bine decât cei 

needucați. În alte cazuri, cei needucați și ignoranți au mărturisit mai devreme că în ei a avut loc iluminarea 

sufletului. 

49 I-am sunat pe toți. Am pus un emisar, un vestitor în calea copiilor Mei și dacă mulți au fost 

ascultători și supuși la vocea chemării Mele, alții au fost surzi și nu au venit niciodată la Mine. Dar de cei 

care au perseverat ─ unii în convingerea lor, în credința lor, alții pentru a-și învinge necredința până au 

triumfat, alții în boala lor până și-au recăpătat sănătatea, iar alții care Mi-au spus: "Tată, dacă nu mă vei 

vindeca, Te voi urma chiar și așa". 

50 Din toți cei care Mă iubeau, am format Corpul Meu de "lucrători", noul Meu Apostolat, și am 

permis existența a numeroase locuri de întâlnire umile și sărace, pentru ca oamenii să se adune la umbra 

lor și să primească acolo manifestarea Mea divină prin intermediul Purtătorilor Mei de Voce, al 

Purtătorilor de Daruri, al Conducătorilor Bisericii, al "Stâlpilor", al Clarvăzătorilor, al "Penei de Aur" și al 

"Pietrelor de Temelie". Căci am vorbit acestui popor prin cele șapte daruri care întruchipează cele șapte 

spirite (în fața tronului lui Dumnezeu), i-am călăuzit și i-am pregătit. 

     În ciuda imperfecțiunii aleșilor Mei, în ciuda defectelor și a lipsei lor de înțelegere, Eu am dezvăluit 

întotdeauna Lucrarea Mea ─ fie că a fost într-un cuvânt, într-un chip, într-un test ─ pentru ca acest lucru 

să fie un stimulent și un îndemn pentru acest popor și pentru ca cei care au crezut deja în adevărul acestei 

revelații să nu se mai îndoiască niciodată. 

51 Deși mulți Mi-au întors spatele, mulți au rămas pe cale și M-au urmat până la sfârșitul acestei 

perioade. Acești statornici, acești lucrători, acești conducători de mulțimi sunteți voi. Pentru că voi toți ați 

atras în urma voastră mulțimi de suflete, de inimi și ați fost martorii transformării acestor mulțimi în 

sănătatea lor, în moralitatea lor și în practica lor religioasă. Deși la primii lor pași i-ați văzut săraci, 

bolnavi, nevoiași și ignoranți, acum vedeți lumină pe buzele mulțimii lui Israel, sinceritate în acțiunile lor, 

reînnoire în viețile lor și dorință, dorință și perfecțiune în închinarea lor la Dumnezeu. 

52 Nimănui nu i-am refuzat cuvântul Meu. Am fost mereu în așteptare pentru acest popor și, prin toți 

acești mediatori, am vărsat esență, adevăr și viață. Nu toți au știut cum să se pregătească, nu în toți am 

descoperit spiritualitatea. Cei care au obținut cele mai mari realizări au fost datorită pregătirii, înălțării și 

dedicării lor față de Lucrarea Mea. Dar acum a venit ziua de pe urmă, pe care am anunțat-o tuturor. Căci 

nu este nimeni care să nu știe că la această dată Tatăl trebuie să încheie pentru totdeauna cuvântul său în 

forma în care l-ați avut. 

53 Sunt oamenii pregătiți pentru acest eveniment? 

54 Este discipolul suficient de puternic pentru acest test? 
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55 Pe unii îi văd puternici, pe alții slabi, iar Maestrul le spune celor puternici: Cereți pentru cei slabi! 

Și pentru cei treziți: Atenție la cei care dorm! Și pentru cei care au avansat cel mai mult: Simțiți 

responsabilitatea față de cei care au rămas în urmă! Și pentru cei care au primit cel mai mult: Fiți 

conștienți și împărtășiți aceste învățături cu alții atunci când va veni timpul! 

56 Dar Tatăl îi întreabă pe toți ai săi: De ce vreți să-l mai rețineți pe Maestru? De ce Îi ceri Tatălui să 

treacă dincolo de propriul Său Cuvânt, dându-ți un exemplu de imperfecțiune? Nu ați înțeles că Eu sunt 

imuabil, că sunt inexorabil, că sunt perfect? Îți lipsește Cuvântul Meu pe care ți l-am dat cu răbdare timp 

de atâția ani? 

57 Cuvântul Meu a fost o lucrare desăvârșită, care acum a ajuns la sfârșit cu voi. Voi aveți darurile, 

aveți învățătura, aveți revelațiile mele. Eu v-am pregătit: Ce poți cere mai mult? Ce mai vreți de la Tatăl, 

oameni buni? 

58 Cu toate acestea, cei adormiți ─ cei neascultători, care s-au obișnuit să profaneze, să nesocotească 

poruncile Mele și să spună: "Putem nesocoti cuvântul Domnului. El poate acorda poporului Său orice. 

Voința noastră poate fi făcută." 

59 O, cu adevărat, aceștia nu știu ce spun, nici nu știu la ce se expun, pentru că judecata Tatălui poate 

fi dezlănțuită! 

60 Ziua cea mare a dreptății Domnului este deja cu voi și, de asemenea, dreptatea umană ─ vigilentă, 

amenințătoare, luminată de dreptatea mea divină ─ se poate pune să judece faptele oamenilor! 

61 Toți cei care au acceptat o Lucrare Divină, un Cuvânt Spiritual ─ toți cei care au folosit Doctrina și 

Legile mele pentru a-i guverna pe oameni, pentru a-i învăța, pentru a-i stăpâni în viciile și păcatele lor, 

pentru a-i conduce pe calea veșniciei, sunt la judecată. Dintre ele, tu, Israel, ești primul, iar după tine vin 

toate religiile. 

62 Aici sunt cântarele mele! Aici este dreptatea Mea și, de asemenea, sabia Mea necruțătoare! Nu vă 

mai îndoiți de Mine, poporul Meu! Nu fiți ca această umanitate, care în Anul de reflecție, în Anul iertării și 

al reconcilierii, s-a ridicat, și-a luat armele ucigașe, a pătat cu sânge frățesc partea albă a păcii și ─ cu 

adevărat, vă spun ─ a sfidat propunerea mea de pace! 

63 Vai de lume! Se află pe marginea prăpastiei sale! Este aproape de a goli marele potir al suferinței 

până la drojdie și va trebui să scoată un mare strigăt de durere ca să se trezească. 

64 Așa a vrut omul. I-am oferit pacea Mea, i-am oferit dragostea Mea, l-am abordat mai mult, și totuși 

─ el nu vrea nimic din împărăția Mea, ci o vrea pe a lui. Nici nimic din puterea Mea ─ el a preferat puterea 

lui. Și nici nimic din veșmintele Mele de sărbătoare ─ vrea să continue să se învelească în mândrie. El nu 

vrea viața în veșnicie, el vrea doar puterea vremelnică și moartea, care va rezolva toate faptele oamenilor. 

65 Am predestinat un loc pentru toți cei care caută pacea mea și care își găsesc moartea în războaiele 

nedrepte ale oamenilor. Căci sunt mulți care sunt pe câmpurile de luptă cu arma în mâna dreaptă, dar 

conștiința le vorbește. Conștiința plângăcioasă, disperarea din inimă, îi spune Tatălui: "Iartă-mă pentru că 

semăn moarte. Căci Te-am rănit cu ea." 

66 Aceștia sunt cei care M-au simțit. Îi voi salva. Rugați-vă pentru ei, oameni buni. Mulți se vor 

întoarce la pace, mulți se vor întoarce acasă. Cei care vor cădea, cei care își vor lăsa trupurile în ruine, se 

vor ridica glorioși în spirit, pentru că vocea mea îi cheamă pe acest tărâm al păcii și al dreptății pentru a le 

spune: Pe pământ nu ați găsit dreptate, dar dreptatea mea există și vă cheamă, vă înconjoară și vă ridică la 

viață. 

67 Veți trece în continuare prin multe încercări dureroase. Anul 1951, la începutul căruia vor trece 

doar câteva ore, va aduce în omenire un "dar" de încercări, iar dacă anul 1950, pregătit cu lumina Tatălui, 

a fost umbrit de tragedia oamenilor, a fost udat de sângele lor, a fost zguduit de marile evenimente ─ cu 

adevărat vă spun, anul 1951 va zgudui și mai mult omenirea. 

68 Voi, care faceți parte din Mine și care ați fost pregătiți să supraviețuiți tuturor acestor încercări, nu 

încetați să "vegheați", nu încetați să vă rugați. Amintiți-vă că sunteți ca o mantie de pace. Amintiți-vă că 

voi sunteți proprietarii balsamului. Amintiți-vă că sunteți consolări în această lume și că, de aceea, nu vă 

iau cu mine în această oră, când doriți să rămâneți uniți cu Raza mea universală și cu lumea mea spirituală 

și nu doriți să părăsiți această lume pentru a putea experimenta Împărăția Supremă. Acest moment nu a 

sosit încă pentru tine. Rămâi alături de popor și fii o binecuvântare și o iertare pentru ei. 
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69 Armele voastre sunt pregătite. Puterea ta te va ține până la sfârșit. Dar eu vă spun cu adevărat: Să 

nu credeți că aceste nenorociri sunt resimțite doar de voi. Gândește-te că în fiecare încercare îți acord o 

îndurare. Fiecare suferință și adversitate va fi însoțită de o binefacere și o dovadă de iubire pentru tine. 

70 V-am vorbit în calitate de judecător. Am fost alături de voi în calitate de judecător, dar jurisdicția 

mea este universală. 

În calitate de Maestru, M-ați avut pe Mine de-a lungul acestor ani de instruire, care au culminat în 

ultimii trei ani, pe care i-am dedicat amintirii celor trei ani în care am predicat în Era a doua, și, de 

asemenea, ca o amintire a celor trei timpuri. 

Munca mea de învățător ca Maestru este întregul meu Cuvânt. Revelația mea ca Spirit Sfânt este tot 

ceea ce v-am spus de-a lungul acestui timp de învățături. Această Carte este scrisă cu focul Duhului Sfânt 

în conștiința voastră, în carnea inimii voastre, unde Cuvântul Meu va rămâne de neșters. Se îndreaptă spre 

întreaga lume. Și tot ceea ce a fost plasat în voi ca fiind un mister de nepătruns în vremurile trecute este 

acum clarificat de razele de lumină minunate pentru spiritul vostru în această a treia eră. 

71 Vă las ca interpreți ai Lucrării mele, ai Cuvântului meu, ai Poruncilor mele. Vedeți cum oamenii 

au fost doar încurcați în dorința lor de a pătrunde în Cuvântul Domnului, în Legea Sa, în profețiile Sale și 

în tot ceea ce Ioan a livrat omenirii la porunca Mea divină! Cum vor putea oamenii, teologii, interpreții, să 

ajungă la adevăr? Prin mărturia pe care o aduceți despre ceea ce v-a vorbit Duhul Sfânt. 

Duhul Sfânt a făcut lumină în toate învățăturile Sale. El nu a ascuns nimic. Toate vălurile au fost 

îndepărtate și tezaurul a fost deschis pentru oameni. Voi sunteți administratorii acestei lumini, căci ați fost 

numiți ucenici și copii ai Duhului Sfânt. Du-te deci la oameni și lasă-i să înțeleagă. Veți vedea câtă 

încântare va fi în ei atunci când vor putea în sfârșit să citească transcrierile și să înțeleagă ceea ce nu au 

putut înțelege înainte ─ profețiile pe care le-au văzut împlinite și cele care urmează să devină realitate. 

72 În acest fel veți împlini acest înalt destin, o, profeți și apostoli ai Duhului Sfânt, o, popor 

binecuvântat al lui Israel! Așa ați fost discipolii mei în acest timp, așa M-ați avut ca Maestru, dar vreau ca 

în sfârșit să Mă recunoașteți ca Tată. 

73 Te-ai așezat încă o dată la masa mea de dragoste. Sunteți cu toții discipolii mei. Întotdeauna am 

împărțit pâinea în douăsprezece părți, și cele douăsprezece triburi ale poporului meu au mâncat aceeași 

cantitate. 

     La Sfânta Împărtășanie, ultima dată când am mâncat înconjurat de apostolii Mei în acea a doua eră, le-

am spus în timp ce luam pâinea: "Luați și mâncați, acesta este Trupul Meu". Am binecuvântat vinul și le-

am dat să-l bea cu cuvintele: "Beți, acesta este Sângele Meu". Dar după aceea am adăugat: "Faceți aceasta 

în amintirea Mea!". 

74 De-a lungul celei de-a doua ere, omenirea s-a hrănit cu acest simbol. Dar când Tatăl s-a arătat din 

nou printre voi, nu mai în trup, prin Isus, ci spiritual, printre nori, și s-a făcut cunoscut prin lumina 

Duhului Său divin, prin intermediul unor creaturi umane umile, v-am spus: Vremurile s-au schimbat, 

vremurile au trecut, iar astăzi Cuvântul Meu este Trupul, iar sensul lui este Sângele. Comuniunea voastră 

cu Maestrul este spirituală. 

Dar în acest moment, când vă dau Cuvântul Meu pentru ultima oară sub această formă, vă spun: nu 

uitați că acest Cuvânt, care a fost hrană pentru voi și esență și viață, răscumpărare și reînnoire, sănătate și 

speranță pentru acest popor, conține esență eternă și că, chiar și atunci când nu-l veți mai auzi prin 

purtătorii de cuvânt, el va fi întotdeauna în voi ca sursă de viață, ca pâine, ca hrană rafinată, ca balsam și 

speranță. 

75 Păstrează ceea ce îți las și poartă mereu în suflet. Dar dacă vreți să intrați în comuniune perfectă cu 

Maestrul vostru, dacă vreți să-l primiți complet în inima voastră, pregătirea, puritatea gândurilor și a inimii 

vă vor fi suficiente pentru a lăsa să scape sufletul, care va ști să mă găsească foarte repede. Mă va găsi 

transformat în mâncare, în hrană plină de viață și de bun gust. 

76 Pregătiți-vă în acest fel, oameni buni, ca să puteți intra mereu în această comuniune perfectă. Nu 

vă vor lipsi niciodată încurajarea și pacea mea. 

Voi sunteți așezați în jurul Meu, mâncați această Pâine a Vieții, iar Maestrul vă spune și vouă, așa cum 

a făcut-o și altă dată: Printre cei umili, printre cei care M-au iubit mult ─ printre cei care M-au urmat cu 

răbdare și perseverență în ciuda încercărilor ─ sunt cei care vor preda Lucrarea Mea în mâinile justiției 

umane. Unii vor continua să falsifice Lucrarea Mea, propriul Meu Cuvânt, Testamentul Meu pentru bani 
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mizerabili, iar voi vă veți întreba încă o dată: "Mă voi schimba mâine dintr-un lucrător sârguincios și 

ascultător într-un trădător?". 

"Cine este acest Stăpân?", Mă întreabă spiritul vostru, iar Eu vă spun: Nu știți. Dar în acest moment vă 

pregătesc, vă dau putere, ca să mă lăsați doar pe mine să vă judec. 

77 Dacă vedeți în calea voastră pe trădător, pe cel nesincer, pe cel cu inima împietrită, pe cel slab sau 

necredincios, pe cel care blasfemiază, pe cel cu mintea lumească, ridicați-vă, iertați-l ─ da. Vorbește-i cu 

dragoste, cu acest cuvânt de judecată cu care ți-am vorbit eu. Dar să fie judecata Mea, nu a voastră, oameni 

buni, pentru că a voastră nu este încă perfectă. 

În timp ce lucrezi în cadrul lucrării mele și o îndeplinești, gândește-te că nu există trădători ─ uită că 

există cei cu mentalitate lumească și gândește-te că există doar cei docili. Nu condamnați pe nimeni și doar 

iubiți, iertați și lucrați. Pentru că în spatele îndeplinirii misiunii voastre, dreptatea mea va sta și va hotărî 

totul, va reda tuturor lumina lor, perfecțiunea lor, va îndrepta și va face demni în cadrul Lucrării mele și al 

Legilor mele pe cei care sunt perfecți la începutul vieții lor și la fel și la sfârșitul lor. 

78 Ultimele mele cuvinte ─ credeți că vă pot călăuzi de la înălțimea unei cruci? Umanitatea nu se 

reînnoiește. Plângerile ajung la Mine, blasfemiile oamenilor ajung la Mine, zgomotul asurzitor al 

războaielor oamenilor, plânsul copiilor, pustiirea bărbaților și a femeilor. 

Văd tristețe și sărăcie, văd imperii în declin și puteri aproape de colaps, respirații de moarte în întreaga 

omenire. Și în mijlocul tuturor acestor voci de blestem și de invocare, o voce care răsună printre oameni și 

ajunge la Mine, mișcând Spiritul Meu Divin. Este un cuvânt care spune: "Vino!". Este ceea ce îmi spune 

această lume: "Vino!". Pentru că Duhul are promisiunea Mea, pentru că oamenii știu că Eu am anunțat 

revenirea Mea, pentru că oamenii s-au trezit unii pe alții spunând: "Domnul a anunțat că va veni din nou". 

Căci, în fața absenței dreptei umanități, ei se întorc la Mine în dorința păcii și a dreptății Mele, ca să-mi 

spună: "Doamne, de ce nu vii?". De ce nu vezi durerea mea? De ce nu contempli tragedia mea?" 

79 Mă uit la tine acum, o, umanitate. Privirea Mea de Tată vă vede, dar ochii Mei sunt și cei ai unui 

judecător. Nu M-ai vrut niciodată ca Tată. Nu Mi-ați acordat supremația asupra voastră. Nu M-ați vrut ca 

Maestru, ci doar ca Judecător, iar ca Judecător Mă aveți acum, în acest moment. 

Ca să nu vă îngreunez conștiința, nu vă spun că sunt atârnat pe cruce. În mod invizibil, sunt pe un 

munte, pe vârful unui munte, dar ─ ca pe acea cruce ─ cu brațele deschise, nemărginit de deschise pentru a 

vă îmbrățișa. Și așa cum atunci partea mea s-a deschis pentru a vărsa asupra voastră apa și sângele iubirii, 

tot așa astăzi Duhul meu se deschide pentru a vărsa asupra tuturor apa și sângele divin al iertării, al milei și 

al păcii. 

80 Brațele mele sunt întinse! Întregul meu spirit simte durerea ta. Dar nu acea durere fizică, nu acea 

durere umană, nu acea durere a sufletelor torturate. Este o durere divină ─ de neînțeles pentru creaturile 

limitate, este o durere pe care nu o puteți cunoaște. Căci adevărat vă spun: Mi-e sete, oameni buni, mi-e 

sete, umanitate, de pacea voastră, de mântuirea și de iubirea voastră! 

81 Cei care ascultă chiar acum prin intermediul unui purtător de cuvânt uman nu ar îndrăzni în acel 

moment să ridice mâna pentru a-și jigni propriul frate în credință. Ei nu puteau să-și deschidă buzele 

pentru a rosti vreo insultă în fața Domnului lor. Cu toate acestea, cei care nu sunt prezenți la această 

manifestare, pot foarte bine să se rănească unii pe alții, să se omoare unii pe alții, să se jefuiască unii pe 

alții de prețioasa comoară a vieții, a bunăstării și a iubirii. Acest lucru se întâmplă pentru că nu știu deloc 

ce fac. 

Dar în această zi sublimă, o zi a iubirii și a dreptății la nivel mondial, toți cei care își lasă trupurile în 

urmă pentru a traversa spațiile spirituale aud încă o dată vocea puternică a lui Isus care le spune din vârful 

acestui munte: "Cu adevărat, chiar astăzi veți fi cu Mine în Paradis". 

82 Toți cei care sunt pregătiți sub această influență divină, s-au trezit și îmi spun: "Doamne, în ultima 

zi a acestui an numit "sfânt", îmi las trupul pentru a mă ridica la Necunoscut. Primiți-Mă!" Adevărat vă 

spun că Mă vor găsi în Împărăția Mea. Dar pentru cei care Îl hulesc pe Dumnezeu, atunci când închid 

ochii trupului pentru totdeauna, ochii spirituali vor fi închiși la lumina Mea și îi vor deschide numai după 

propria lor judecată. 

83 Când Hristos, ca ființă umană, a simțit toată durerea și a fost abandonat de Duhul pentru o scurtă 

perioadă de timp în acea durere, a spus, ca ființă umană, ca ființă umană: "Dumnezeul meu, Dumnezeul 

meu, de ce m-ai părăsit?". 
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84 Astăzi le spun tuturor celor care trăiesc, umblă, suferă și păcătuiesc cu Mine: Când simțiți 

slăbiciunea "cărnii", apelați la spiritul vostru, așa cum a făcut Maestrul. Spiritul este mai puternic decât 

carnea. "Carnea" este și va fi întotdeauna slabă. Dar dacă încercările vor fi foarte mari pentru spirit și mai 

puternice decât el, atunci întoarceți-vă la Mine. Acesta va fi singurul caz în care voi îngădui ca învelișul 

vostru trupesc să spună, atunci când simte absența spiritului ca urmare a acestei puteri de încercare: 

"Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?". Atunci, imediat va fi o rază de lumină în ochii 

tăi, în sufletul tău, ridicându-l pe calea luminii și dându-i dovada că nu este singur, că Dumnezeu nu 

abandonează niciodată, că Tatăl nu-și poate abandona copiii, cu atât mai puțin în momentul marilor 

încercări, când aceștia îl mărturisesc pe deplin pe Domnul lor. 

85 Vă las uniți și așez asupra voastră mantia de tandrețe care v-a învăluit dintotdeauna și a cărei 

căldură ați ajuns deja să o cunoașteți. 

86 Maria a stat la picioarele lui Hristos fără să emită nici măcar o plângere sau un reproș la adresa 

acestei umanități. Prin urmare, ea era mare în ochii Tatălui ca femeie și ca duh. Căci ea este Duhul 

maternității universale care există în Dumnezeu. Și în acest ceas binecuvântat las această iubire imprimată 

în poporul meu, pentru că voi sunteți poporul marian al Epocii a treia, care va face ca omenirea prezentă și 

viitoare să cunoască prezența acestei iubiri, a acestui parfum, a acestei tandrețe infinite, a acestei mijlociri 

și a acestei virginități neînțelese de oameni. Iar cea care este în Mine și în toate, aude vocea care îi spune: 

"Rămâi mereu ca Mamă în univers!". Și acestui popor, care reprezintă întreaga umanitate din acest timp și 

din alte timpuri, îi spun: "Popor, fiule, iată-o pe Mama ta!". 

87 Nu vreau să vă las în durere sau tristețe. Pentru că, deși Spiritul Meu Divin este trist, mortal de 

trist, vreau să vă las cu amintirea de a fi fost la ultimul banchet, pentru ca acest ultim ceas să fie, o, iubite 

popor, cel care lasă o amintire de neșters în inima voastră ─ ceasul dulce, ceasul comuniunii, al fericirii, 

pentru că auziți "Cuvântul" așa cum l-ați auzit de atâta timp. 

Nu vă gândiți la suferințele lumii în acest ceas, când ați mâncat hrana spirituală din belșug, până când 

nu vă veți fi satisfăcut foamea și setea spirituală. Sunt alături de voi toți. Nu vă gândiți la prezent în acest 

moment. Trăiți pentru o scurtă perioadă de timp în viitor, în acel timp de pace pe care vi-l pregătesc, și 

vedeți-vă pe toți în jurul Tatălui la această masă plină de iubire ─ masa iubirii, a instrucției, a revelațiilor și 

a iertării. 

88 Luați și mâncați! Cuvântul meu este corpul meu. Luați și beți! Sângele Meu este esența pe care am 

pus-o în Cuvântul Meu, acolo unde m-ați descoperit cu adevărat în acest Al Treilea Timp. Nu în purtătorul 

de cuvânt, nu în tonul vocii sale, nu în forma exterioară a cuvântului uman, ci în adâncul înțelesului său. 

Există esența, care este chiar sângele Cuvântului Meu. Beți-l, căci mâine veți fi pâine și vin, trup și sânge 

în mijlocul omenirii! 

89 Vă las uniți la această masă, care nu va fi niciodată un tribunal, ci o bancă pentru discipolii și elevii 

care se cufundă în învățătura Maestrului, care prin pregătirea lor se fac vrednici ca El să li se facă cunoscut 

în fiecare oră. Mâine vă voi surprinde ca și pe drumeții din Emaus, ca și pe acei apostoli care aveau nevoie 

de prezența mea și de dovezile mele pentru a-i încuraja și înălța, și tot așa vă voi surprinde și pe voi. 

Niciodată nu va fi minciună printre voi, mărturia voastră va fi întotdeauna adevărată. Atunci buzele tale 

profetice vor călăuzi cu siguranță pașii mulțimii care este acest popor iubit de aici și nu se va poticni 

niciodată. Îl vei proteja de marile pericole și îl vei aduce victorios la porțile Noului Ierusalim ─ acel oraș 

pe care ți l-am dăruit în această a treia eră, pentru ca tu să-l oferi ca gardian al lui umanității ─ cu porțile 

sale deschise pentru întreaga lume, prin care trebuie să intre cei care doresc adevărul, cei care sunt însetați 

de spiritualizare. Iar voi, ca buni conducători și ghizi ai popoarelor, îi veți duce cu pas ferm spre inima 

orașului alb și strălucitor. 

90 Judecata mea a fost dată, instrucția mea și revelațiile mele au fost de asemenea date. Pacea mea 

părintească, mângâierea mea este cu toți. Simte, simte că te presez în adevăr și în spirit la Inima mea 

divină! 

91 Ascultați, ascultați vocea Tatălui care începe să răsune în adâncul inimii voastre, care în acest 

moment începe să caute un ecou în adâncul vostru. Căci vă las de acum înainte în timpul harului, în timpul 

dialogului de la spirit la spirit. 
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92 O, popor iubit: porniți, intrați în case și faceți pace peste tot! Aduceți Testamentul meu și apărați 

până la sfârșit Opera mea spirituală trinitaromariană pe care v-am dezvăluit-o, pe care v-am încredințat-o 

în împlinirea Cuvântului meu dat în trecut, în această a treia eră. 

93 Am venit "pe nor". De acolo am trimis raza mea universală și prin intermediul ei, din 1866, de la 

Roque Rojas, până în 1950, m-ați avut în cuvânt, în esență, în prezență și în putere, prin intermediul 

ultimilor purtători de voce prin care am transmis Cuvântul meu universal. Dar dacă astăzi ați ajuns să 

cunoașteți câțiva dintre cei care alcătuiesc poporul meu, membrii poporului lui Israel, membrii celor 

douăsprezece triburi, mâine, prin intermediul acestor martori și emisari pe care îi las în mijlocul omenirii, 

Cuvântul meu va fi cunoscut pe tot globul. Ea va fi proclamată ca adevăr și va fi un colac de salvare, un 

port protector, o stea călăuzitoare pentru pelerinii de pe pământ și un regat al păcii pentru întreaga lume, 

căci aceasta este voința mea. 

94 Vă las pacea mea. La revedere, oameni dragi! în curând Mă veți avea pe Mine în Duhul Sfânt din 

belșug... De ce plângeți, oameni buni? vedeți cum vă dovedesc Cuvântul Meu chiar în acest moment. Eu 

continui să vă vorbesc și nu-mi încalc mandatul. 

95 Veniți la Mine, oameni buni! Plângeți, plângeți, căci Eu primesc lacrimile voastre. Carnea este 

slabă, dar spiritul este puternic. Ea știe ce a primit și este ascultătoare și în acord cu voința mea. Dar 

învelișul vostru trupesc este copilul care se simte slab uneori în călătoria lui prin viață și pe care voi înșivă 

îl veți întări. 

96 Veniți, oameni buni, și lăsați durerea voastră la picioarele Mele! Deschide-ți inima și lasă-mi 

ultimele tale plângeri, pentru a le transforma în pace. Multă vreme ți-ai redus la tăcere durerea ta, cauzată 

de cunoașterea absenței Cuvântului Meu. Dar în ultima clipă, "carnea" te-a trădat, coaja trupului a devenit 

slabă pentru că este imatură. O iau în brațe, o legăn în ele și îi spun: Nu te teme. Căci cu adevărat ─ dacă 

viața este o cupă amară pentru gura ta, eu voi ști cum să o îndulcesc prin intermediul spiritului tău. 

97 Ochi care varsă lacrimi și astfel lasă să se reverse durerea ta: Plângeți, pentru că în acest fel vă 

purificați pentru a vedea clar Noua Eră! 

98 Veniți la Mine, bărbați, femei, tineri, adulți și copii, care ați devenit lucrători, și oferiți-mi alinare 

pentru durerea inimii voastre în Prezența Mea Divină, atunci când ați vărsat ultima lacrimă din ea, când ați 

depus ultima suflare de tristețe și ultimul suspin în Tatăl. Doar bucuria, pacea, veselia vor rămâne. Pentru 

că vreau ca voi să fiți oamenii care posedă liniștea pe care o dă conștiința pentru datoria împlinită și 

speranța Noii Ere pregătite. 

99 Voi sunteți proprietarii balsamului meu vindecător. Dă-i putere și vindecă-ți corpul și poartă 

această sănătate peste tot. 

100  Tot ceea ce ați pus pe inima Tatălui este în El. Am auzit cu adevărat și îmi pasă de voi. 

101  De dragul acestei cereri ─ primiți, primiți! 

102  Lumea întreagă primește pacea mea, binecuvântarea mea, dacă știe să se pregătească ─ dacă este 

capabilă să verse lacrimi în fața despărțirii de acest timp ─ fie binecuvântată! Ferice de ea dacă se ridică la 

spiritualizare, la înnoire și la pace! 

103  Primește, o, cerc de pământ, pacea mea, binecuvântarea mea ─ arma mea, ca să fii victorios! 

Oaspeții mei sunt cu voi, de asemenea balsamul meu, și în curând veți auzi vocea universală a Tatălui, 

vocea Duhului Sfânt și vocea impresionantă a lumii spirituale, care chiar în această noapte se va face 

cunoscută oamenilor în biserici, în case și pe drumuri, căci aceasta este voința mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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