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Observație preliminară 
Cititorul va observa că în textul volumelor care alcătuiesc "Cartea Vieții Adevărate" unele teme se 

repetă, uneori cu o frecvență excesivă, deși ele sunt întotdeauna dezvoltate în moduri diferite; aceasta este 

o particularitate recurentă a acestei compilații de învățături primite de la Domnul. 

În acest sens, trebuie să ținem cont de faptul că mesajele conținute în această carte au fost primite în 

peste 50 de locuri de întâlnire diferite, răspândite în această capitală și în întreaga țară (adică în Mexic, 

n.r.), și că, pe de altă parte, aceste mesaje au fost primite prin intermediul unui număr mare de mediatori de 

cuvânt. 

Cu adevărat admirabilă este coerența interioară a totalității învățăturilor Maestrului Divin, care 

confirmă faptul că cuvântul care a ieșit de pe buzele celor aleși pentru această proclamare este adevărul. 

"Cuvântul Meu este una cu toți", a spus Domnul prin purtătorii Săi de cuvânt, și așa a fost în adevăr; 

căci ceea ce a dezvăluit cu unul, a confirmat cu toți ceilalți, adăugând: "Vă dezvălui mari adevăruri prin 

diferiți purtători de cuvânt, căci unul singur nu ar fi suficient pentru a transmite lumina Divinității Mele". 

Același lucru s-a întâmplat și cu mesajul pe care Maestrul Divin l-a dezvăluit omenirii în Era a doua. 

Patru dintre ucenicii învățăturii Sale au lăsat oamenilor mărturii scrise despre ceea ce au auzit, iar 

asemănarea care există între cele patru moduri de prezentare este uimitoare, multe pasaje fiind repetate 

aproape în aceeași formă în fiecare Scriptură. Puterea de convingere pe care o dobândesc cele patru 

Evanghelii prin confirmarea lor reciprocă este extraordinară, deoarece în toate este indicat miezul 

adevărului. 

Sperăm că această scurtă explicație îi va servi cititorului pentru a descoperi în mesajele Epocii a treia 

prezența unui miracol asemănător celui la care ne-am referit. 

Comisia de compilare a cărții Adevărata viață  
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Introducere 
După publicarea primului volum, mulți cititori și-au exprimat dorința de a afla mai multe despre 

originea lucrării spirituale a lui Hristos. Ca răspuns la această cerere, acest al doilea volum se va deschide 

cu capitolul: 

APARIȚIA ȘI PRIMELE ÎNCEPUTURI ALE REVELAȚIILOR DIVINE ÎN MEXIC. 

Marele eveniment, așa cum este reprezentat fără îndoială de Anunțurile divine, a fost pregătit cu 

înțelepciune de mâna lui Dumnezeu. Instrumentul ales a fost Roque Rojas, născut în capitala Mexicului în 

1812, un om simplu și pios, care se dedicase încă din tinerețe lucrurilor religioase. Apoi, în noaptea de 23 

iunie 1861, a avut o viziune spirituală, iar o voce interioară i-a vorbit: "Roque, tu ești cel ales să fii "Stânca 

lui Israel" cea puternică". - Din acel moment, auzea adesea voci interioare al căror sens nu-l înțelegea la 

început. Apariții spirituale au venit și la el. Toate acestea îl derutau foarte tare și se temea să-și piardă 

mințile. Disperat, a cerut vocii pe care o auzea să-i spună cine îi vorbea. Și a auzit clar: "Gabriel este cel 

care vorbește cu tine". - Din acel moment, Roque Rojas s-a liniștit pe dinăuntru, pentru că acum știa de la 

cine venea vocea și, de câte ori o auzea, se concentra pentru a înțelege sensul cuvintelor. Sarcina îi 

devenise clară și, conform instrucțiunilor primite, a adunat în jurul său bărbați și femei cu aceeași gândire. 

Într-una din aceste adunări, spiritul lui Ilie s-a revelat prin mintea lui Roque Rojas și a spus: "Eu sunt 

profetul Ilie, cel de la transfigurarea de pe Muntele Tabor". El a dat primele învățături celor prezenți și le-a 

deschis că începea "Epoca a treia", Epoca Duhului Sfânt. Spiritul lui Ilie a lucrat neobosit la echiparea 

primilor ucenici, așa cum pregătise deja calea pentru Isus în cea de-a doua epocă prin Ioan Botezătorul. La 

1 septembrie 1866, în mijlocul unei adunări numeroase, Ilie a uns, prin instrumentul său Roque Rojas, 

șapte credincioși care urmau să stea în fruntea celor șapte locuri de adunare și să reprezinte cele șapte 

peceți. Probabil că tot în această zi a fost anunțată Revelația divină primită anterior de Roque Rojas, care a 

unit poruncile lui Moise, învățăturile lui Iisus și instrucțiunile lui Ilie într-o singură lege de 22 de porunci. - 

La o întâlnire anterioară, 12 bărbați și 12 femei fuseseră unși pentru a servi mai târziu ca "purtători de 

voce" ai Maestrului Divin. 

Când a sosit acel moment, raza divină s-a oprit pentru prima dată asupra unei tinere femei pe nume 

Damiana Oviedo, ca instrument ales prin care Hristos a vorbit. 

Totul s-a petrecut într-o mare simplitate, în conformitate cu voința divină; începutul a fost umil, 

datorită slăbiciunilor și imperfecțiunilor umane. Dar la începutul acestui secol, existau deja câteva 

comunități în care Hristos se făcea cunoscut prin instrumente alese. Aceste persoane, bărbați și femei, au 

fost alese și pregătite de Dumnezeu pentru a lucra în răpirea spirituală ca instrumente de proclamare a 

mesajelor Sale. În spaniolă, cuvântul este "portavoz", care înseamnă purtător de voce, purtător de cuvânt 

sau portavoce. - Între anii 1930 și 1950, învățătura spirituală s-a consolidat și s-a răspândit în multe 

comunități din capitală și din întreaga Republică Mexicană. Puțin observat de marea mulțime, Hristos s-a 

revelat în învățături glorioase. A fost întoarcerea lui Hristos în Spirit, în Cuvânt. Conform voinței lui 

Dumnezeu, manifestările din Mexic au durat până în 1950, iar în ultimii ani dinaintea acestei date au fost 

înregistrate predicile Maestrului Divin. Un grup de adepți credincioși ai Mișcării Spirituale a adunat 

transcrierile și a început să publice primul volum în limba spaniolă în 1956. În total, învățăturile cuprind 

acum 12 volume. - Dacă luăm în considerare faptul că revelațiile divine au fost făcute cunoscute prin 

diferiți purtători de cuvânt în numeroasele congregații respective și că mesajele corespund pe deplin în 

sensul lor, aceasta este încă o confirmare a faptului că cuvântul care a ieșit de pe buzele celor aleși este 

adevărul divin. 

După 1950, membrii congregațiilor au continuat să se adune în diferite locuri de întâlnire, iar 

instrucțiunile date de Domnul în prealabil au fost respectate: S-a practicat înălțarea spirituală prin 

rugăciune în tăcere, apoi s-a citit o învățătură. Ulterior, "profeții", care au darul vederii spirituale, au dat 

mărturie despre ceea ce Tatăl Ceresc le-a îngăduit să vadă. Alții, înzestrați cu darul intuiției, au explicat și 

aprofundat diverse teme din predica citită. În acest fel, trebuia să fie promovată spiritualizarea membrilor. 

Autorul acestor rânduri a avut norocul de a merge în Mexic în 1930 pentru a se pregăti profesional. 

Timp de mulți ani m-am bucurat de plăcerile unei lumi noi și de succesul profesional. În 1942, în timp ce 

marea luptă a națiunilor făcea ravagii în diferite teatre de război, am intrat în contact cu Anunțurile divine 
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în capitala Mexicului și m-am simțit imediat abordat de ele. Cu toate acestea, la început, am analizat 

mesajele în mod critic, până când mi-am dat seama în curând că erau revelații autentice de la Tatăl Ceresc. 

Am fost atunci un ascultător entuziast și un martor personal pentru ei. - A fost o vreme când eram un grup 

de până la 20 de germani în comunitatea mexicană în care eram ascultători. Dar unii dintre compatrioți s-

au retras din nou. 

În urmă cu 11 ani, când a sosit momentul în care am dorit să-mi închei activitatea profesională în 

Mexic, m-am întors în Germania. La scurt timp după aceea, împreună cu prietenul meu Traugott 

Göltenboth, am început să traduc primul volum în limba germană, pentru a face accesibile aceste revelații 

extraordinare celor interesați de limbă germană. Primul volum a fost tradus de ceva vreme și a fost 

publicat cu ceva timp în urmă la Otto Reichl Verlag, Remagen, sub titlul: "Cartea vieții adevărate". Acum, 

cel de-al doilea volum a fost finalizat și dorim ca și acesta să-și găsească drumul binecuvântat în inimile 

fraților și surorilor spirituale germane. 

 

Walter Maier 

Membru al personalului Traugott Göltenboth 
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Instrucție 29  
1 Ucenici, iarăși sunt printre voi; dar pentru că forma în care Mă manifest este nouă, vă îndoiți fără 

să înțelegeți că nu trebuie să vă opriți asupra formelor, căci astfel nu veți afla unde este adevărul. 

2 Mijlocul prin care Mă manifest în acest timp este omul; acesta este motivul pentru care vă îndoiți 

de manifestarea Mea. Mesajul meu se află în esența cuvântului care iese pe buzele purtătorului de cuvânt. 
Desemnare a persoanelor prin a căror minte, ca instrument, Domnul se face cunoscut. În spaniolă, cuvântul este 

"portavoz", adică: purtător de voce, mediator de cuvinte sau portavoce. 

3 Astăzi te îndoiești din nou. Vrei să vin așa cum am făcut-o în trecut? Amintiți-vă că și atunci v-ați 

îndoit! 

4 Eu nu vă vorbesc prin intermediul unui savant sau filosof, căci atunci nu Mi-ați fi atribuit Mie 

Cuvântul, ci lui. În schimb, Eu Mă dezvălui prin cel umil, ignorant și incomod, astfel încât, atunci când 

compari insignifianța și paliditatea înfățișării sale umane cu măreția și înțelepciunea Cuvântului care iese 

din gura sa, ar trebui să ajungi să realizezi că numai Domnul îți poate vorbi în acest fel. 

5 Există și cei care, în îndoiala lor, se întreabă: Este într-adevăr Maestrul? Sunt pe o cale bună? Nu 

este aceasta o lucrare a ispitei? - Dar când vă întrebați astfel, auziți Cuvântul Meu iubitor spunându-vă: Ați 

simțit pace pe această cale? Ați găsit alinare și v-ați vindecat de boli? - Apoi vă mărturisiți în fața 

conștiinței voastre și spuneți: Da, am trăit și am primit toate acestea. 

6 Nu este încă timpul ca voi toți să credeți. Vremurile, încercările și evenimentele îi vor trezi pe 

oameni, iar mâine vor spune: "Cu adevărat, Cel care a fost aici și ne-a vorbit a fost Maestrul Divin". 

7 Vă dezvălui multe secrete ale spiritului pentru ca voi să vă cunoașteți pe voi înșivă și astfel să îl 

cunoașteți mai bine pe Tatăl vostru. 

8 Oamenii care îl studiază pe Dumnezeu nu sunt de acord. Care sunt cele din adevăr? Oamenii de 

știință nu sunt de acord. Care dintre ele sunt în dreapta? Religia și știința au fost întotdeauna în 

contradicție una cu cealaltă, fără ca oamenii să înțeleagă că spiritualul și materialul conviețuiesc în 

perfectă armonie și formează împreună cu acesta adevărata operă a Creatorului. Unul are o misiune 

diferită printre oameni față de celălalt, dar ar trebui să facă la fel ca și lucrarea divină, fiind în armonie 

unul cu celălalt ca toate ființele creației. 

9 Câte blesteme a aruncat religia împotriva științei și cât de des a negat știința existența vieții 

spirituale pentru religie! Religia se bazează pe relele pe care știința le-a provocat omenirii, iar știința 

folosește ca armă fanatismul și superstiția pe care slujitorii religiilor le-au predat omenirii. 

10 Adevărat vă spun că unora le lipsește cunoașterea adevărului pe care îl deține natura, iar altora le 

lipsește interpretarea corectă a Legii Mele. 

11 Eu sunt Regele Păcii. Mi-am scos sabia și am venit cu intenția de a lupta pentru a distruge tot 

păcatul și întunericul. Cei care mă urmează nu trebuie să se teamă dacă sunt judecați greșit de părinții sau 

de copiii lor, pentru că dragostea mea îi va compensa în lupta lor. 

12 Deja în Epoca a doua, unii i-au judecat greșit pe alții, căci în timp ce unii îl ascultau pe Isus, alții îl 

respingeau. 

13 Noii mei soldați vor trebui să pornească să proclame acest mesaj printre oamenii care au uitat 

Adevărul Meu prin faptele și exemplul lor. Astăzi găsesc Cuvântul Meu doar în cărți prăfuite. Omenirea s-

a abătut de la adevărata cale și s-a obișnuit cu păcatul, viciul și desfrâul. Păcatul nu-i mai respinge, crima 

nu-i mai umple de groază, nici adulterul nu-i mai afectează. 

14 Umanitate, aici aveți Cuvântul Meu într-o formă limitată, astfel încât să îl puteți înțelege. Dar dacă 

vreți dovezi ale prezenței Mele - dovezi pe care vi le-am dat deja și vă voi mai da și altele; dar nu plângeți 

și nu vă rupeți părul când ele vor veni. 

15 În Epoca a doua, Iisus a plecat odată într-o călătorie, urmat de unii dintre discipolii Săi. Se urcaseră 

pe un munte și, în timp ce Maestrul îi umplea pe acei oameni de admirație prin cuvintele Sale, ei au văzut 

deodată trupul Domnului lor transfigurat, plutind în spațiu, cu duhul lui Moise la dreapta Sa și al lui Ilie la 

stânga Sa. 

16 La acea priveliște supranaturală, ucenicii s-au aruncat la pământ, orbiți de lumina divină. Dar s-au 

liniștit imediat și i-au sugerat Maestrului lor să pună mantia purpurie a regilor pe umerii Lui, ca și pe cei ai 
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lui Moise și Ilie. Atunci au auzit un glas coborând din infinit, care spunea: "Acesta este Fiul Meu 

preaiubit, în care sunt binevoitor; ascultați-L!". 

17 O mare frică i-a cuprins pe ucenici când au auzit acel glas, iar când și-au ridicat privirea, nu l-au 

văzut decât pe Învățător, care le-a spus: "Nu vă temeți și nu spuneți nimănui fața aceasta până ce nu voi 

învia din morți". Atunci ei L-au întrebat pe Domnul lor: "De ce spun cărturarii că Ilie trebuie să vină mai 

înainte?" Și Isus le-a răspuns: "Cu adevărat, Ilie va veni mai înainte și va îndrepta toate lucrurile. Dar Eu 

vă spun că Ilie a venit deja, iar ei nu L-au recunoscut, ci i-au făcut ce au vrut". Atunci ucenicii au înțeles 

că El le vorbea despre Ioan Botezătorul. 

18 De câte ori, în acest timp, în fața ochilor voștri, am făcut să dispară trupul prin care mă comunic* 

pentru a vă permite să mă vedeți în forma umană în care omenirea l-a cunoscut pe Isus, și totuși nu v-ați 

prosternat în fața noii transfigurări. 
* Domnul se referă la numeroasele mărturii ale clarvăzătorilor spirituali din audiență care au mărturisit că 

trupul purtătorului de voce a dispărut și au văzut forma lui Isus în locul lui. 

19 Lucrarea mea este Muntele spiritual pe care vă invit să urcați pe cărări de iubire, milă și smerenie. 

Este noul Munte Tabor, unde trecutul, prezentul și viitorul se contopesc într-unul singur și unde Legea, 

Iubirea și Înțelepciunea se unesc într-o singură esență. 

20 Moise, Iisus și Ilie - aceasta este calea pe care Domnul a trasat-o pentru om pentru a-l ajuta să se 

ridice la împărăția păcii, a luminii și a perfecțiunii. 

21 Simțiți în viața voastră prezența mesagerilor Domnului. Nici unul dintre ei nu a murit, toți trăiesc 

pentru a lumina calea oamenilor rătăciți, pentru a-i ajuta să se ridice din căderi și pentru a-i întări, astfel 

încât să se poată dedica cu iubire acelorași în încercările vinovăției lor. 

22 Cunoașteți lucrarea pe care Moise a îndeplinit-o pe pământ prin inspirația lui Iehova. Studiați în 

profunzime învățătura lui Iisus, prin care a vorbit Cuvântul divin, și căutați sensul spiritual al noii mele 

revelații, a cărei vârstă este reprezentată de Ilie. 

23 Când veți fi ajuns la cunoașterea deplină a acestor revelații divine, formați din ele o carte care va fi 

împărțită în trei părți și veți descoperi că prima vorbește despre Lege, a doua despre Iubire și a treia despre 

Înțelepciune. Atunci veți înțelege că legea este cea care călăuzește, că dragostea înalță și înțelepciunea 

desăvârșește. În cele din urmă, vei înțelege că aceste revelații ți-au fost date în ordine perfectă, luminând 

viața umană: că învățătura iubirii ți-a fost dată atunci când dețineai deja o cunoaștere vastă a dreptății și că, 

la fel, înțelepciunea va veni la tine atunci când vei trăi în armonie cu învățăturile pe care le deține iubirea. 

24 Domnul a vorbit întotdeauna omenirii prin intermediul ființelor umane, căci între Ființa Divină și 

ființa umană se află spiritul vostru, care reproduce mesajul ceresc, care percepe și deslușește Eternul. 

25 Moise, Iisus și Ilie reprezintă cele trei stadii de dezvoltare în care Eu m-am făcut cunoscut: brațul 

lui Moise, care a ținut tăblița Legii și a arătat calea spre Țara Făgăduinței; buzele lui Iisus, care a 

proclamat Cuvântul divin; și Ilie, care, prin manifestările sale spirituale, a deschis porțile care vă conduc 

spre Infinit și spre cunoașterea a ceea ce voi numiți Mister. 

26 Eu conversez cu tine, vorbesc cu inima ta; în timp ce pentru a Mă auzi trebuie să o faci prin 

intermediul gurii umane, Eu te aud atunci când îmi vorbești în adâncul ființei tale. 

27 Eu sunt Hristos, care a fost persecutat, hulit și acuzat în această lume. După tot ceea ce Mi-ați făcut 

în cea de-a doua eră în Isus, vin la voi pentru a vă dovedi încă o dată că v-am iertat și vă iubesc. 

28 Gol M-ați bătut în cuie pe cruce, și tot așa Mă întorc la voi, căci nu ascund de ochii voștri Duhul 

Meu și adevărul Meu după haina ipocriziei sau a minciunii. Dar pentru ca tu să mă recunoști, trebuie mai 

întâi să-ți purifici inima. 

29 Voi vreți să Mă vedeți în toată măreția Mea, și așa vrea Maestrul să Se arate discipolilor Săi; dar 

totuși, Eu vă întâlnesc făcând primii pași și trebuie să Mă limitez până când voi mă puteți înțelege. 

30 Ce s-ar întâmpla dacă ai vedea deodată lumina Mea în toată splendoarea ei?: Ai orbi. Și dacă ai 

auzi vocea Mea în toată puterea ei: ți-ai pierde mințile. - Dacă toată puterea Mea ar fi eliberată în 

purtătorul de voce prin care Mă fac cunoscut, ce s-ar întâmpla cu el? Trupul său ar fi distrus. 

31 De aceea, fiți de acord că Tatăl se limitează pentru a fi înțeles, simțit și văzut spiritual de către 

oameni, căci chiar și în această limitare El este perfect, înțelept și infinit. Mulți dintre voi ar dori ca Eu să 

fac minuni materiale pentru a crede că Eu sunt cel care Mă fac cunoscut. Așa ați făcut în prima eră, când 
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Moise a chemat poporul pentru a-l conduce prin deșert spre Țara Făgăduinței. Mulți dintre voi au cerut ca 

el să facă fapte mărețe pentru a crede că este mesagerul lui Dumnezeu și, prin urmare, pentru a-l urma. 

32 Moise adusese destule dovezi că adevăratul Dumnezeu era cu el; dar poporul dorea mai multe 

mărturii și, după ce mesagerul a adus mulțimile la poalele muntelui Sinai, a invocat puterea lui Iehova, iar 

Domnul l-a ascultat și i-a acordat dovezi și miracole mari. 

33 Când poporului i-a fost sete, am profitat de această ocazie și i-am dezvăluit puterea Mea lui Moise 

prin credință, făcând să izvorască apă din stâncă. Când poporul era flămând, am dat dovadă de prezența 

Mea în rugăciunea celui care conducea pe Israel, trimițându-i mană. 

34 Poporul a vrut să-L audă și să-L vadă pe Cel pe care Moise l-a auzit și l-a văzut prin credința sa, iar 

Eu M-am arătat poporului în nor și i-am făcut să audă vocea Mea timp de ore întregi. Dar era atât de 

puternic încât oamenii au crezut că vor muri de frică; trupurile lor tremurau și spiritele lor se cutremurau la 

auzul acelei voci a dreptății. Atunci poporul l-a implorat pe Moise să-i ceară lui Iehova să nu mai 

vorbească poporului Său, pentru că nu-l auzea. Și-au dat seama că erau încă mult prea imaturi pentru a 

putea comunica direct cu Eternul. 

35 Pe vremea când Hristos a locuit printre oameni în Isus, oamenii au spus când L-au văzut: Cum 

poate fi fiul tâmplarului și al Mariei Mesia cel promis, cel anunțat de profeți și așteptat de patriarhi? Cum 

poate fi acest om neînsemnat Fiul lui Dumnezeu, Eliberatorul? - Dar Stăpânul a vorbit, iar cuvântul Lui i-a 

făcut să tremure pe cei care veneau la El cu bună credință, și chiar și pe cei necredincioși. De fiecare dată 

când oamenii cereau o minune de la Isus, iar El o făcea. A venit orbul și, spre uimirea fariseilor, 

Învățătorul i-a redat vederea prin simpla atingere. De asemenea, El a redat mobilitatea paraliticului, 

leprosul a fost curățat de răul său, cel posedat a fost eliberat, femeia adulterină a fost transformată cu un 

cuvânt, iar morții au înviat la glasul Său. 

36 Tot ceea ce oamenii au cerut să creadă și să Mă cunoască, le-am acordat, căci în Mine era puterea 

de a le da tot ceea ce cereau, întrucât în Isus era ascuns Duhul divin pentru a se face cunoscut și pentru a 

împlini Legea. 

37 Când Isus atârna pe cruce, nu a existat un duh care să nu se simtă zguduit de glasul iubirii și al 

dreptății Celui care a murit - gol ca și adevărul însuși, pe care l-a adus în cuvântul Său. Cei care au studiat 

viața lui Isus și-au dat seama că nu a existat nimeni înainte sau după El care să fi realizat o lucrare ca a 

Lui, pentru că a fost o lucrare divină care, prin exemplul Său, va salva omenirea. 

38 Cu blândețe am venit să mă jertfesc, căci știam că Sângele Meu avea să vă transforme și să vă 

salveze. Până în ultima clipă v-am vorbit cu dragoste și v-am iertat, pentru că am venit să vă aduc o 

învățătură sublimă și să vă arăt calea spre veșnicie cu exemple perfecte. 

39 Omenirea a vrut să Mă abată de la scopul Meu, căutând slăbiciunea cărnii, dar Eu nu am renunțat. 

Oamenii au vrut să Mă ispitească să blasfemiez; dar Eu nu am blasfemat. Cu cât mulțimea Mă insulta mai 

mult, cu atât mai multă compasiune și iubire aveam față de ei, și cu cât mai mult Îmi violau Trupul, cu atât 

mai mult sânge curgea din el pentru a da viață celor morți în credință. 

40 Acel Sânge este simbolul iubirii cu care am trasat calea pentru spiritul uman. Le-am lăsat cuvântul 

Meu de credință și speranță celor care tânjesc după dreptate, iar comoara revelațiilor Mele celor săraci din 

punct de vedere spiritual. 

41 Abia după acest timp, omenirea a devenit conștientă de Cine a fost în lume. Ca urmare, lucrarea lui 

Iisus a fost înțeleasă ca fiind perfectă și divină, recunoscută ca fiind supraumană. - Câte lacrimi de 

pocăință! Câte mustrări de conștiință în suflete! 

42 În prezent, vă apar spiritual pe muntele perfecțiunii și, ca și în viziunea acelor ucenici, îi am alături 

pe Moise și pe Ilie - ei sunt cei trei mesageri care au arătat oamenilor calea spiritului prin împlinirea legii. 

43 Moise a dat omenirii Legea sculptată în piatră, Iisus a dus Legea Sa de iubire la cea mai înaltă 

desfășurare pe Cruce, iar Ilie, ca o rază divină, a luminat fiecare spirit cu Înțelepciune în această perioadă. 

Fiecare emisar a avut timpul său pentru a face omenirea să înțeleagă mesajul divin, revelațiile și profețiile. 

44 Moise a fost salvat din apă pentru ca, adult fiind, să-și elibereze poporul și să-i predea legea lui 

Dumnezeu. 

45 "Cuvântul" s-a făcut om pentru a spune omenirii cu exemplul său: "Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața". Maria, Maica Fecioară, a fost scara binecuvântată pe care Hristos a coborât la omenire. Maria, 
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sfânta și dulcea Maică a lui Isus, a hrănit în sânul ei pe cel care mai târziu avea să hrănească toate spiritele 

cu pâinea divină a Cuvântului său. 

46 Tot ceea ce Hristos v-a spus și v-a învățat prin faptele Sale a fost o lege care a confirmat ceea ce ați 

primit prin Moise. Dar nu toate au fost spuse, nu toate au fost revelate, trebuia să vină Ilie pentru a împlini 

profețiile și Cuvântul Meu, pentru a pregăti din nou venirea Mea. În acest scop, el s-a făcut cunoscut prin 

intermediul minții umane ca mediator, prin intermediul razei sale de lumină, pentru a lumina spiritele, 

inimile și simțurile, pentru a face să se înțeleagă ceea ce fusese deja revelat și pentru a-i pregăti pe oameni 

pentru noile revelații și iluminări pe care ar trebui să vi le încredințez în acest Cuvânt. 

47 Cei care au ascultat primele mitinguri din 1866 au auzit acele cuvinte care spuneau: "Eu sunt Ilie, 

profetul primei ere, cea a transfigurării de pe Muntele Tabor; pregătiți-vă, căci cele șapte peceți vă vor fi 

făcute cunoscute și porțile misterului vă vor fi deschise, ca să vedeți calea mântuirii voastre". 

48 Chiar și în acest moment, alături de Moise și Ilie, sunt văzut prin fața spirituală a celor care au 

dezvoltat acest dar prețios. - Unii îngroziți, alții pocăiți, vă aflați în fața acestei transfigurări; dar această 

lumină și acest har se vor revărsa asupra întregii lumi. 

49 "Moise "*, uită-te la poporul tău. Sunt aceiași oameni pe care i-ai condus prin deșert în căutarea 

Țării Făgăduinței. Dispersate și rătăcitoare, ele se deplasează prin lume. În timp ce unii au înțeles că Țara 

Făgăduinței se află în sânul Meu și că se ajunge la ea prin iubirea pe care o învață Cuvântul Meu, alții au 

pus stăpânire pe lume ca și cum ar fi fost ultima lor casă și singura lor avere. Aceștia nu credeau în Mesia 

și nici nu simțeau prezența Duhului Sfânt. Întoarce-te la ei în duh și arată-le din nou calea spre pământul 

făgăduinței, spre patria cerească. Dar dacă nu te vor crede - soarele să se întunece, luna să-și piardă lumina 

și pământul să se cutremure, căci acest popor se va trezi și nu se va mai rătăci niciodată." 
* Domnul îi vorbește aici lui Moise prezent în duh. 

50 Iubirea mea de ajutor este față de umanitate. În fiecare zori de zi le ofer oamenilor pacea, dar ei nu 

au vrut iubirea Mea. Ei au creat războiul și își procură propriul drept. Prin urmare, buruienile vor fi 

smulse, iar tot ceea ce este necurat va fi spălat în apele iubirii și ale reînnoirii. 

51 După moarte va veni învierea la viața adevărată; după război va fi pace și, imediat ce haosul se va 

sfârși, lumina va străluci în conștiințe, căci eu sunt lumina lumii. 

52 Va veni anul 1950, iar până atunci mulți purtători de cuvânt vor transmite Cuvântul Meu. Mă voi 

face auzit și în alte națiuni. Dar în ultima zi a manifestării Mele, "valea spirituală" își va îndrepta privirea 

asupra voastră: vor fi prezente sufletele locuitorilor pământului, ale părinților voștri, ale patriarhilor și ale 

drepților. Ferice de cei care ascultă de Legea Mea, căci ei vor fi clasificați ca oi ale Păstorului Divin; dar 

vai de cei neascultători, căci ei vor fi judecați ca niște capre. 

53 "Ilie, tu ești lumina*. În acest timp, care este al vostru, i s-a dezvăluit omenirii că nu i s-au dat trei 

legi, ci una singură, explicată în trei timpuri, rezumată în două porunci: să-L iubească pe Dumnezeu mai 

mult decât toate lucrurile create și să se iubească unii pe alții." - Astăzi Mă fac cunoscut pentru a le 

reaminti oamenilor mei învățăturile din trecut și pentru a le anunța noile mele revelații. 
* Aici Domnul îi vorbește lui Ilie, prezent în duh. 

54. În această zi în care vă amintiți de momentul în care Ilie a deschis* al treilea Timp pentru 

umanitate, când s-a făcut cunoscut prin mintea omului - simțiți iubirea Maestrului vostru, eliberați-vă de 

amărăciune și consolidați-vă pașii pe calea mântuirii! 
* La 1 septembrie 1866 

55. Trăiți în armonie cu revelațiile Mele din cele trei timpuri și faceți din existența voastră un loc 

inepuizabil de dreptate, iubire și înțelepciune pentru totdeauna. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 30  
1 În învățăturile pe care vi le dau, v-am numit "poporul lui Israel" sau "sămânța lui Iacov" și, pe 

măsură ce ați înțeles treptat învățăturile Mele, ați devenit conștienți că, din punct de vedere spiritual, 

aparțineți rasei acestui popor străvechi, ales dintre națiunile pământului pentru a îndeplini misiunea de a 

transmite revelațiile Mele umanității. 

2 Sămânța pe care i-am încredințat-o lui Iacov se referă la spirit și nu la trup, așa cum greșit au 

presupus oamenii. Căci Eu vă spun: Dacă moștenirea lăsată lui Israel de către primii patriarhi ar fi fost 

fizică, Israel ar fi continuat să producă profeți, emisari și iluminați. În schimb, iată cum acel popor are 

lanțuri de mizerie spirituală și materială asupra sa, știind că nu mai poate spera în venirea unui Mesia, 

pentru că a înțeles că Cel care i-a fost promis a trăit în sânul poporului său și nu a fost recunoscut. 

3 Spiritul lui Israel, ca rasă, a adormit, s-a scufundat într-un vis care durează de secole și nu poate 

vedea adevărul, pentru că a trăit doar pentru plăcerile lumii, așteptând să obțină aici Țara Făgăduinței, 

judecata și gloria sa. Dar să nu credeți că somnul său va fi veșnic. Nu, acum că mizeria, durerea și umilința 

au fost băute ca o nouă cupă de suferință de către acel popor, spiritul său începe să se trezească și să-și 

găsească calea prin reflecție și, în acest fel, descoperă treptat că toate profețiile și semnele care îi anunțau 

venirea lui Mesia s-au împlinit cu fidelitate în Hristos. 

4 Nu este departe trezirea sa în cel mai cuprinzător mod; deja se apropie zorii săi spirituali. Dar, 

înainte de asta, va vedea cum materialismul umanității se va autodistruge din cauza aspirațiilor sale 

ambițioase, a egoismului și a pasiunilor sale josnice. 

5 Când acel popor se va convinge că împărăția adevăratei păci și a harului nu este pe pământ, atunci 

îl va căuta pe Hristos, pe proscris, pe cel renegat, și îi va spune: "Maestre, ai avut dreptate, libertatea este 

doar la cei care iubesc spiritualizarea. Căci noi, care ne-am străduit pentru bunuri materiale, am ajuns 

astfel doar să devenim sclavi." 

6 Când această mărturisire a Mea se va naște în acele inimi, voi face să apară printre ei noii Mei 

profeți care îi vor ajuta să se pregătească pentru calea spiritualizării, care va fi cea a eliberării lor. Nu vă 

mirați că cei care au stagnat în dezvoltarea lor timp de secole reușesc în scurt timp să parcurgă drumul care 

le-a luat atât de mult timp celor care i-au precedat și chiar îi depășesc. 

Nu uitați că mulți dintre ei posedă un spirit trimis pe pământ din cele mai vechi timpuri și că, odată ce 

ispășirea lor va fi completă, ei își vor lua din nou locul printre aleșii Domnului pentru a aduce lumină 

fraților lor din toate națiunile. 

7 Atunci când cei care poartă numele de "Israel" în virtutea rasei lor se vor întâlni cu cei care sunt 

astfel prin Duhul Sfânt, în același mod, amândoi se vor uni, realizând că amândoi aparțin acelei semințe 

binecuvântate care a încolțit prin profeți, prin patriarhii primei ere, și care a fost udată cu sângele 

Răscumpărătorului pentru a înflori în acest timp de lumină în care Mă ascultați. Acum Mă aveți cu voi în 

spirit, deși uneori vă îndoiți de acest lucru și spuneți: "Cum pot să cred că Maestrul comunică cu noi și că 

folosește un mediator atât de imperfect și de slab pentru asta?". - Dar aceasta nu este prima dată când vă 

îndoiți de prezența Mea printre voi; chiar și în Epoca a doua oamenii au spus: "Cum poate fi fiul 

tâmplarului Mesia cel așteptat?". 

8 Copiii mei, nu puteți pătrunde în înaltele mele sfaturi. Dar acum că vă dezvălui misterele pe care 

nu le-ați înțeles, deschideți-vă simțurile și inimile pentru a putea cunoaște sensul profund al multor 

manifestări divine, în măsura în care Domnul vostru consideră potrivit să vi le dezvăluie. 

9 Atunci când, în Era a doua, printre discipolii mei sau printre mulțimile care mă urmau, cineva a 

întrebat dacă mă voi întoarce la voi, nu am avut niciun motiv să le ascund acest lucru și le-am explicat că 

revenirea mea va avea loc într-un moment de mari încercări pentru omenire, care va fi precedat de mari 

evenimente și tulburări în diferitele domenii ale vieții voastre. 

10 Mi-am ținut promisiunea pe care v-am făcut-o, căci niciunul dintre semnele precedente nu a lipsit 

și nici unul dintre evenimentele anunțate nu a lipsit. Cu toate acestea, omenirea, scufundată în letargie 

spirituală, a lăsat să treacă neobservate semnele prezenței Mele printre oameni. 

11 Nimeni nu Mă aștepta, am găsit inimile voastre reci, lampa iubirii stinsă. Ați fost adormit timp de 

câteva secole. Doar câțiva s-au trezit la chemarea mesagerului Domnului care v-a abordat pentru a vă 

anunța că bat la ușile inimilor voastre. 
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12 Prima mea manifestare a avut loc într-o noapte, în timp ce oamenii dormeau, la fel ca în noaptea în 

care am devenit om pentru a trăi printre voi. Dacă au fost puțini cei care M-au primit cu acea ocazie, au 

fost și mai puțini cei care au fost prezenți la noua Mea apariție. Dar nu luați cuvintele mele ca pe un 

reproș, căci nu sunt un reproș: eu sunt Iubirea perfectă care vă animă pentru totdeauna. 

13 Am venit să vă arăt calea care vă va conduce la mântuirea voastră în mijlocul acestei vaste mări de 

răutăți. Dar au trecut luni și chiar ani din momentul primei mele proclamări, și de atunci "rătăcitorii" au 

venit, unul după altul, căutând prezența Maestrului, iar astăzi nu mai sunt puțini cei care asistă la 

proclamările mele, ci acum formează mulțimi mari. 

14 Să nu credeți că toți cei care Mă ascultă sunt convinși de acest adevăr. - Nu. - În timp ce pentru 

unii această Lucrare este cel mai mare lucru care le animă inima, pentru alții este ceva ce nu pot înțelege, 

și atunci judecă, analizează și cercetează, iar când nu găsesc adevărul în forma în care îl doresc, cer dovezi 

de la Mine pentru a crede, la fel ca Toma. La aceasta le-am spus: "Nu Mă puneți la încercare, vă dau 

destule dovezi ale prezenței Mele, ale Adevărului Meu și ale Iubirii Mele. - Dar ei insistă în cererea lor, 

spunând: "Dacă în a doua oară, când era deja în Duhul Sfânt, Maestrul s-a materializat* în fața lui Toma 

pentru a da dovadă de necredința lui, - de ce nu ne face acum nouă, necredincioșilor, favoarea de a se 

materializa în fața noastră, chiar și pentru o clipă?". 
* să ia o formă vizibilă 

15. Da, copiii Mei, ați avea dreptate să-mi cereți dovezi dacă imaturitatea voastră ar corespunde 

realității și ignoranța voastră ar fi adevărată. Dar tu porți în tine un spirit evoluat care nu are nevoie de 

dovezi materiale pentru a crede. Ceea ce trebuie să faceți este să vă dematerializați*, atunci veți deveni 

conștienți că sunteți capabili să înțelegeți noile mele învățături și că nu este necesar ca eu să îmi 

materializez prezența. 
* obține spiritualitate 

16 Credeți în Mine datorită sensului spiritual al Cuvântului Meu, este clar și nu vă va duce în 

confuzie. Amintiți-vă că v-am spus atunci: "Pomul se cunoaște după roadele sale". Acum vă spun: 

Cuvântul Meu va fi cunoscut după semnificația sa spirituală. 

17 Oamenii s-au întrebat de multe ori de ce Iisus, chiar și după ce a fost răstignit, s-a lăsat văzut de 

păcătoasa Magdalena și apoi a mers să-și vadă ucenicii, dar nu se știe nimic despre faptul că a vizitat-o pe 

Mama Sa. La aceasta vă spun că nu era necesar să Mă fac cunoscut Mariei în același mod în care am făcut-

o cu aceia. Pentru că legătura dintre Hristos și Maria a existat dintotdeauna, chiar înainte de a fi lumea. 

18 Prin Isus M-am revelat omenirii pentru a-i salva pe păcătoși și i-am lăsat să Mă privească după 

răstignire pentru a reînvia credința celor care aveau nevoie de Mine. Dar vă spun cu adevărat, Maria - ca 

ființă umană, Mama Mea iubitoare - nu a avut nevoie să se spele de nicio pată și nici nu putea avea vreo 

lipsă de credință, pentru că știa cine este Hristos chiar înainte de a-i oferi pântecele ei matern. 

19 Nu a fost nevoie să antropomorfizez Duhul Meu pentru a o vizita pe cea care, cu aceeași puritate și 

blândețe cu care M-a primit în pântecele ei, M-a întors în tărâmul din care venisem. Dar cine ar putea 

cunoaște forma în care i-am vorbit în singurătatea ei și mângâierea divină cu care Duhul Meu a înconjurat-

o? 

20 Așa le răspund celor care Mi-au pus această întrebare pentru că au crezut adesea că prima vizită a 

lui Iisus ar fi trebuit să fie la Mama Sa. 

21 Cât de diferită a trebuit să fie forma în care M-am făcut cunoscut Mariei de cea pe care am folosit-

o pentru a Mă face simțit de Magdalena și de discipolii Mei. 

22 Maria M-a simțit în spiritul ei. Maria nu s-a întristat pentru Mine, nici nu a plâns moartea lui Isus. 

Durerea ei era pentru întreaga umanitate, pe care a primit-o la picioarele Crucii Fiului ei ca pe un dar divin 

de la Cel Veșnic și pentru care și-a oferit puritatea trupului și a sângelui ei pentru ca Cuvântul să devină 

om. 

23 Dar când am ajuns din urmă câțiva dintre discipolii mei pe drumul spre Emaus, deși M-au văzut, 

nu l-au recunoscut pe Maestrul lor în acel călător până când nu le-am făcut să audă Cuvântul Meu divin. 

Iar când Toma M-a văzut, i s-a arătat rana de pe coasta Mea pentru a se convinge că Cel pe care îl credea 

mort era de fapt viu. Căci pentru aceasta am venit: ca pe unii să-i fac să se nască la credință și pe alții să 

învie la ea. 
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24 Astăzi nu am vrut doar să vă dezvălui mesajul Meu, ci și să vă învăț cel mai bun mod de a-l face 

cunoscut. 

25 În timpul predicării Mele, v-am ajutat sufletul să se dezvolte, înlăturând greutățile, înmuind 

caracterele, trezind discipolii pentru ca ei să-și dedice inimile carității, pentru împlinirea poruncii Mele, pe 

care v-am repetat-o de atâtea ori când v-am spus: "Iubiți-vă unii pe alții". Dar, deși nu a sosit încă timpul 

să începeți să răspândiți Cuvântul Meu, pentru că nu ați dobândit echipamentul necesar, le-am acordat 

tuturor celor care beau din acest izvor de sănătate, moralitate și viață să înceapă să pună în practică 

învățăturile Mele divine, pentru a se antrena și a se întări pentru lupta care va urma, astfel încât, prin 

faptele lor bune, să convingă noi inimi care vor fi mai târziu lucrători și noi semănători în câmpurile 

Domnului. 

26 Astăzi văd că - în timp ce unii sunt prea timizi și secretoși - alții sunt în schimb lăudăroși. Dar nu 

vreau să cădeți în niciuna dintre aceste extreme. Nu vreau ca frica de judecățile vecinilor să vă facă să vă 

ascundeți, pentru că astfel ați dovedi că nu aveți încredere în învățăturile mele, iar dacă nu aveți încredere 

în puterea conținută în sămânța pe care vreți să o transmiteți, care va fi recolta seminței voastre? 

27 Temeți-vă, totuși, că purtarea voastră rea vă va dăuna printre frații voștri. Dar, atâta timp cât aveți 

puritate în viața voastră, veți apărea demni, veți predica Cuvântul Meu și îi veți familiariza pe semenii 

voștri cu instrucțiunile Mele. 

28 Nu vă lăudați cu darurile voastre și cu cunoașterea adevărului pe care o aveți. Vă spun că, dacă ați 

face acest lucru, v-ați expune la pericolul de a fi supuși la mari încercări din partea fraților voștri. 

29 Nu v-am dat Cuvântul Meu ca să-l proclamați pe străzi și în piețe. Isus a făcut acest lucru, dar a 

știut să răspundă la orice întrebare și să-i pună la încercare pe cei care încercau să-L pună la încercare. 

30 Sunteți mici și slabi, așa că nu trebuie să provocați mânia fraților voștri. Nu încercați să atrageți 

atenția asupra voastră, să credeți că nu aveți nimic special. Nu vă străduiți nici să dovediți oamenilor că 

toți sunt în eroare și că numai voi cunoașteți adevărul, pentru că în acest fel nu veți obține nimic bun cu 

sămânța voastră. 

31 Dacă vreți să vă dezvoltați spiritual și moral, nu judecați greșelile fraților voștri, ca să nu cădeți în 

aceeași eroare. Îmbunătățește-ți imperfecțiunile, roagă-te cu umilință Stăpânului tău pentru a fi inspirat de 

blândețea Sa și amintește-ți de sfatul Său de a nu face niciodată cunoscute faptele tale bune, astfel încât 

mâna stângă să nu afle niciodată ce a făcut mâna dreaptă. 

32 De asemenea, vă spun că nu este necesar să căutați oameni pentru a le vorbi despre învățătura Mea, 

pentru că mila Mea îi va aduce la voi pe cei care au nevoie de ajutorul vostru. Dar dacă există momente în 

care, pentru a împlini legea mea, simțiți nevoia de a face o faptă de caritate și nu aveți pe nimeni în nevoie 

lângă voi, nu vă supărați din acest motiv și nu vă îndoiți de cuvântul meu. Acesta va fi chiar ceasul în care 

ar trebui să vă rugați pentru frații voștri absenți, care vor primi mila Mea dacă aveți cu adevărat credință. 

33 Nu vă străduiți să știți mai mult decât frații voștri. Înțelegeți că toți veți dobândi cunoștințele 

corespunzătoare dezvoltării voastre. Dacă v-aș acorda lumina Mea fără ca voi să aveți merite, v-ați crede 

mari și ați fi corupți în vanitatea voastră, iar înțelepciunea voastră ar fi falsă. 

34 Vreau să te văd umil. Dar pentru a fi așa în fața Mea, trebuie să o arăți și aproapelui tău. 

35 Discipoli, iubirea și înțelepciunea nu sunt niciodată separate, ci una face parte din cealaltă. Cum se 

face că unii se străduiesc să separe aceste două virtuți? Ambele sunt cheia care deschide porțile 

sanctuarului care vă va permite să ajungeți la cunoașterea deplină a învățăturii Mele. 

36 Ți-am spus: Vrei să ai mulți prieteni? - Atunci folosiți bunătatea, tandrețea, toleranța și mila. 

Pentru că numai cu ajutorul acestor virtuți spiritul tău va putea străluci pe calea aproapelui său, deoarece 

toate sunt expresii directe ale iubirii. Spiritul conține iubire în adâncul său, deoarece este scânteia divină, 

iar Dumnezeu este iubire. 

37 Prin instrucțiunile Mele, vă formez spiritual, pentru ca voi să puteți participa la banchetul spiritual, 

unde vă puteți bucura de hrana înțelepciunii și a iubirii perfecte. 

38 Înțelegeți că este destinul vostru să trăiți așa cum v-am învățat, adică în umilință, în iubire, în 

spiritualizare, și că, făcând acest lucru, permiteți unui flux inepuizabil de iubire față de aproapele să curgă 

prin ființa voastră. 

39 În învățătura Mea vă arăt un orizont larg și dacă vă modelați viața asemănătoare cu cea care a fost 

a Mea, fiți siguri că veți ajunge la adevărata odihnă în Împărăția Mea. 
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40 Lucrarea mea vă asigură fericirea veșnică în spiritul vostru. Nu ai auzit în inima ta o voce dulce și 

armonioasă care îți vorbește de fiecare dată când faci ceva bun, când dai o consolare sau când acorzi cu 

generozitate iertarea? Cine este Cel care vă vorbește astfel în voi înșivă și vă răsplătește bunătatea? - 

Maestrul vostru este cel care nu se separă de discipolii săi. 

41 Prin aceste învățături vă fac să înțelegeți că virtuțile sunt singurele bunuri care vă pot împodobi 

sufletul. Vă mai spun că puteți compara greșelile, fărădelegile și sentimentele rele cu cârpe cu care vă 

acoperiți uneori sufletul. Vreau să vă văd puri și împodobiți, căci cu zdrențe de mizerie nu veți putea 

străluci în palatul universal al Tatălui vostru. 

42 Faptele bune sunt apa limpede ca cristalul cu care se purifică sufletele. Folosiți-o! 

43 Vă vorbesc astfel pentru ca să înțelegeți că sunteți în afara împărăției voastre și că trebuie să vă 

întoarceți în ea, căci Dumnezeu vă așteaptă. 

44 Vreau să fac un apostol din fiecare om și un maestru din fiecare apostol. Pentru că vă iubesc cu o 

iubire infinită și, înainte ca unul singur dintre voi să se piardă, aș prefera să simt pe spiritul Meu toată 

durerea care este și a fost prezentă în umanitate. 

45 În inima voastră îmi spuneți: "Stăpâne, ne iubești atât de mult?". Dar Eu vă spun că nu puteți 

înțelege încă iubirea Mea, dar ar trebui să vă fie de ajuns să știți că fiecare copil care se întoarce la 

Dumnezeu este o comoară care se întoarce la Tatăl. - Trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că totul se 

va întoarce în sânul lui Dumnezeu. Toate roadele care au ieșit din sămânța creatoare se vor întoarce în 

grânarul Său. 

46 O, iubiți ucenici, lucrați la voi înșivă, astfel încât să tânjiți cu credință puternică pentru a ajunge la 

adevăratul templu care este construit în voi prin mila mea. Căci acolo Mă veți găsi și vă voi însoți pe calea 

evoluției voastre spre Mine. 

47 Eu sunt cel care vă călăuzesc, căci Eu sunt desăvârșit. Întotdeauna știu unde mă duc și unde te duc. 

Eu sunt Bunul Păstor care vă protejează, vă mângâie și vă iubește în așa fel încât nu am ezitat nicio clipă 

să vă dau lecția cu jertfa mea pe cruce care vă va conduce la viața adevărată. 

48 Oamenii credeau că, dacă îi luau viața lui Iisus, îmi distrugeau învățătura, fără să știe că, prin 

aceasta, contribuiau la glorificarea Mea. 

49 M-am întors în umanitate și Mă voi face cunoscut în aceste locuri de adunare până în 1950, prin 

intermediul unor oameni puțin înțelegători care sunt destinați de Mine pentru această sarcină. În timp ce 

voi comunica cu voi sub această formă, voi aștepta sosirea savanților care mă vor pune la îndoială și mă 

vor nega. 

50 Acest cuvânt, simplu și umil în forma sa, dar profund în semnificația sa, îi va zăpăci din nou pe cei 

învățați în aroganța și vanitatea lor și le va dovedi că învățătura Mântuitorului Hristos nu poate fi stinsă de 

nimeni, pentru că El este Viața. 

51 Nimeni nu Mă va putea nimici, voi învia, așa cum am înviat în vremea aceea, după ce un popor M-

a izgonit din sânul său și M-a condamnat la o moarte de rușine. Dar dacă acum apar din nou în această 

lume, este pentru că vă iubesc pe toți. 

52 O, savanți, filozofi și doctori! Veți afla că Eu sunt Domnul vostru când veți veni să Mă întrebați, 

căci veți fi martori că Eu răspund la întrebările voastre rele și răuvoitoare, iar voi veți tăcea la contra-

întrebările Mele. Dar dacă ești pocăit și deznădăjduit, fără să-mi ceri dovezi, ți le voi da, iar aceste dovezi 

vor fi de iubire și de iertare. 

53 Eu sunt singurul care vă poate rezolva conflictele, care vă vindecă cu adevărat bolile, care mângâie 

copiii și binecuvântează bătrânii, care, atunci când vorbește cu omul, îi mângâie și îi luminează spiritul. 

Oamenii și secolele vor trece, dar nu și Lucrarea Mea spirituală mariană trinitară. 

Vă spun cu adevărat că această Lucrare, care este Legea și Doctrina Mea, va lumina omenirea. Nu vă 

îndoiți de înțelepciunea Mea și nu mai contestați dreptatea Mea. Dacă v-aș accepta provocarea, ar fi de 

ajuns o ușoară suflare a forțelor Mele naturale pentru a vă transforma știința și teoriile în praf sau în nimic. 

Nu Mă căutați ca judecător, căutați-Mă ca Tată, căci Eu sunt Iubire. 

54 O, oameni iubiți, a căror sarcină este de a răspândi Cuvântul Meu printre oamenii care astăzi sunt 

pietrificați de materialismul lor - învățați să îi iubiți și să aveți mereu compasiune pentru cei care nu 

înțeleg învățăturile Mele de iubire infinită. 
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55 Închideți buzele la bârfă, batjocură, judecată sau critică. Puneți la teacă această sabie cu două 

tăișuri care rănește în dreapta și în stânga atunci când o mânuiți. Dacă vreți să luptați în numele meu, luați 

sabia iubirii. 

56 Închide-ți buzele ca să nu rostească blasfemii și să nu provoace din nou rușine. În schimb, 

deschideți-vă ochii ca să descoperiți răul și să vă despărțiți de el. Dar nu-i condamnați pe frații și surorile 

voastre, umanitatea, pentru că voi îi aparțineți și suferiți de aceleași boli. Când buzele și inima voastră se 

vor purifica în apele pocăinței și ale faptelor bune, vor începe să vorbească cu adevărul Cuvântului Meu pe 

care vi-l voi da. 

57 Dacă ați vorbi despre Doctrina Mea fără să vă fi reînnoit și echipat mai întâi, în loc să treziți 

credința în inimi, veți primi doar batjocura celor care sunt informați de erorile voastre. Dacă, pe de altă 

parte, batjocura și critica ajung la inimile voastre după ce ați "vegheat" și v-ați rugat, nu vă vor putea răni, 

pentru că v-ați protejat deja cu armele pe care vi le-am dat, care sunt răbdarea, mila, blândețea și iubirea. 

58 Fiți umili și cei care vă iubesc o vor face în adevăr. Dacă nu ați obținut această echipare a spiritului 

și a trupului, ar fi mai bine pentru voi să nu continuați să predicați Cuvântul Meu, pentru că nu veți reuși 

să semănați sămânța Mea cu puritatea cu care v-am dat-o, și va fi întotdeauna amestecată cu 

imperfecțiunile voastre. Înainte de a semăna, trebuie să cercetezi învățătura Mea și să o studiezi pentru a 

putea înțelege și urma instrucțiunile Mele. 

59 Dacă știți cum să acceptați palma pe obrazul drept și să oferiți obrazul stâng celui care vă insultă, 

în semn de iertare, iubire și umilință, atunci puteți avea încredere că veți începe să deveniți discipolii  mei. 

Numai atunci când iertarea va apărea între oameni vor înceta războaiele fratricide și va începe unitatea 

tuturor națiunilor. 

60 Prin aceste învățături vreau să vă împiedic să deveniți ipocriți într-o zi, să nu vorbiți despre iubire, 

ajutor dezinteresat și spiritualizare și să faceți exact contrariul prin lucrările voastre. Vă spun aceasta 

pentru că sunt unii dintre voi care pretind că mă iubesc, dar în inima lor nu există dragoste pentru frații lor. 

61 Vreau ca voi să fiți sinceri în plan spiritual și material, ca să vă pot numi copiii mei demni. Pentru 

că altfel glasul Meu va ajunge la duhul vostru în mod ireconciliabil și vă va numi ipocriți, așa cum am 

numit secta fariseilor din al doilea veac, care erau imaginea vie a unui mormânt - vopsit în alb, lustruit și 

acoperit cu flori pe dinafară, dar adăpostind numai putreziciune și moarte pe dinăuntru. 

62 Îi aud pe cei care Îmi spun: "Învățătorule, credem că este o încercare foarte grea să trebuiască să 

întoarcem obrazul stâng al celui care ne-a lovit pe cel drept. Cu toate acestea, vrem să fim discipolii tăi. 

63 O, oameni care, atunci când aud Cuvântul Meu, îl iau întotdeauna în sensul său material, fără să se 

oprească să îl înțeleagă în sensul său spiritual. Vă spun că așa cum poți fi lovit pe obraz, poți fi rănit în 

inimă, moral sau chiar în suflet. Dar să nu credeți că această încercare pe care v-o cer este cea mai mare pe 

care o puteți suporta. În acest Al Treilea Timp, vă cer ceva mai mult atunci când vă întreb în Cuvântul meu 

de învățătură: Dacă ucigașul tatălui vostru s-ar vedea persecutat de justiția umană și ar bate la ușile voastre 

pentru a cere protecție, i-ați da adăpost fără să-l trădați, în semn de iertare? 

64 Acesta este testul pe care îl cer acum tuturor celor care vor să fie ucenici ai Duhului Sfânt în acest 

timp. 

65 Dacă veți pune în practică aceste învățături, vă spun cu adevărat că veți obține o mare răsplată. Dar 

nu trebuie să vă așteptați la recompensă cât timp sunteți în această lume. 

Încă o dată vă îndemn să nu judecați acțiunile fraților voștri, pentru că așa cum veți judeca, așa va fi și 

condamnarea voastră. Lasă în seama Mea, fie că este drept sau nedrept, cunoscut sau necunoscut, căci Eu 

voi da fraților tăi ceea ce li se cuvine și ție ceea ce ți se cuvine. 

66 Fii umil în toate acțiunile vieții tale, simte-te ignorant față de înțelepciunea semenilor tăi. 

67 Ferice de cel ce se pregătește, căci Mă va auzi în adevăr. Ferice de cel ce se curăță și ascultă de 

poruncile Domnului său, căci acela Mă va vedea. "Fericiți cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăția 

cerurilor." 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 31  
1 Închideți ochii materiei la această manifestare și ridicați-vă spiritul către Creatorul vostru, pentru 

că spiritului vostru îi voi vorbi. 

2 Am promis să mă întorc la tine și nu puteam să nu vin la această întâlnire cu spiritul tău. 

3 Fiți liniștiți, ascultați-mă cu atenție și lăsați dalta Cuvântului meu să vă modeleze treptat spiritul. 

4 Ați rătăcit mult în căutarea unui loc care să vă dea pace și nu l-ați găsit. - Când ați venit pentru 

prima dată în aceste locuri umile pentru a asculta Cuvântul Meu, nu v-ați imaginat că în ele - așa sărace și 

neimpresionante cum sunt - veți găsi pacea pe care o doreați atât de mult. 

5 Vă voi câștiga pentru Mine prin iubire. De aceea, vă dau instrucțiunile Mele, care sunt sursa unor 

binecuvântări inepuizabile. Vă las acest izvor pentru ca în el să-i primiți pe frații voștri, pe "călători", pe 

"rătăcitori", cu aceeași grijă și caritate cu care v-am primit eu. 

6 Omul nu trăiește numai din pâine, ci și din Cuvântul Meu. Există în tine o foame și o sete care nu 

sunt fizice și, pentru a căpăta o nouă putere, cauți apa și pâinea Duhului. A fost necesar ca durerea să te 

chinuie pentru ca tu să poți înțelege învățăturile pe care ți le-am dat în Era a doua. 

7 Unii Mă întreabă consternați: "Doamne, oare iubirea umană este interzisă și detestabilă înaintea Ta 

și Tu aprobi doar iubirea spirituală?". Dar eu vă răspund: Nu vă descurajați. Cea mai înaltă și mai pură 

iubire aparține spiritului. 

Dar am pus și o inimă în materie trupească, pentru ca ea să iubească pe pământ, și i-am dat omului simțuri, 

pentru ca prin ele să se bucure de tot ceea ce îl înconjoară. 

8 Am încredințat viața umană spiritelor pentru ca ele să locuiască pe pământ și apoi să-și pună la 

încercare dragostea pentru Dumnezeu pe acest pământ. Pentru aceasta am împărțit natura umană în două 

părți și am dat partea cea mai puternică uneia și partea cea mai slabă celeilalte: aceste părți erau bărbatul și 

femeia. Numai uniți pot fi puternici și fericiți; pentru aceasta am instituit căsătoria. Iubirea umană este 

binecuvântată de Mine atunci când este înălțată de iubirea Duhului. 

9 Iubirea, care este simțită doar prin corp, este specifică ființelor lipsite de sens, deoarece acestea nu 

posedă un spirit care să lumineze viața ființelor raționale. Roadele bune trebuie să iasă din uniunile unei 

înțelegeri spirituale depline și spiritele de lumină trebuie să se întrupeze în ele. 

10 Este timpul să vă purificați sămânța, astfel încât să formați o familie puternică din punct de vedere 

spiritual și fizic. 

11 Înțelegeți-mă, copiii mei, interpretați corect voința mea, anul 1950 se apropie deja. Amintiți-vă că 

este cel pe care l-am indicat ca fiind sfârșitul acestei proclamații. Vreau să vă găsesc echipați în acel 

moment, pentru că numai cei care au realizat acest lucru vor rămâne neclintiți la nivelul de maturitate 

spirituală pe care l-au atins. Aceștia vor fi cei care îmi vor da adevărata mărturie. 

12 Numai cei care s-au spiritualizat vor putea să dezvăluie lucrarea Mea în noua ei formă de 

manifestare. Dar cum o vor face pentru a primi inspirația necesară pentru a primi gândurile Mele și a 

transmite mesajele Mele spirituale? - Privind și rugându-ne. 

13 Vreau ca toți să facă acest progres, nu doar câțiva să ajungă atât de departe, astfel încât mărturia 

voastră să fie pentru binele umanității. Amintiți-vă că, dacă unii dintre voi gândesc într-un fel, iar alții în 

alt fel, nu veți face decât să aduceți confuzie fraților voștri. 

14 Esența acestui cuvânt nu s-a schimbat niciodată de când Damiana Oviedo a început să îl rostească. 

Dar unde este rezultatul acestor cuvinte? Ce s-a întâmplat cu ei? - Ascunse sunt transcrierile acelor cuvinte 

divine de învățătură care au fost primele din acest timp în care Cuvântul Meu s-a revărsat atât de abundent 

printre voi. 

Aceste învățături trebuie să iasă la lumină pentru ca mâine să puteți fi martori la cum a fost începutul 

acestei manifestări. Astfel, veți avea cartea completă a Cuvântului Meu în această a Treia Eră, astfel veți 

cunoaște data primei Mele învățături, conținutul ei și pe cea a ultimei pe care v-o voi da în 1950, când 

această perioadă de timp se va încheia. 

15 Astăzi nu bănuiți încă haosul care va domni în omenire după ce Cuvântul Meu va înceta. Vă puteți 

imagina ce agitație va dezlănțui un astfel de stat printre națiuni? - Va exista libertinaj în spirite și trebuie să 

fiți pregătiți să îl contracarați. Amintiți-vă că, cu fiecare vârstă, responsabilitatea voastră crește, pentru că, 

cu fiecare nouă vârstă, o, oameni buni, aveți o cunoaștere din ce în ce mai mare a Legii Mele. 
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Moștenirea ta este foarte mare și este esențial să o lași fraților tăi care au nevoie de ea înainte de a pleca 

de pe acest pământ. 

16 Fă-ți inima sensibilă, ca să poți înțelege Cuvântul Meu, căci încă nu l-ai înțeles. Dacă nu vă 

pregătiți, cum veți primi și înțelege învățătura mea când vi-o voi încredința mâine prin inspirație? 

17 Uniți-vă în adevăr și în duh, și atunci nu vă veți mai dezbina, nici măcar în cele mai mari încercări. 

Un singur Dumnezeu, o singură voință și un singur cuvânt au fost cu voi. Prin urmare, în viitor nu va 

exista niciun alt fel de lege decât cea pe care v-am dat-o acum. 

18 Nu deveniți slabi, oameni buni! Amintește-ți fiecare moment în care te-am chemat puternic. Dacă 

nu ți-am dezamăgit credința și ți-am dovedit că conținutul spiritual al Cuvântului Meu nu este schimbător, 

de ce să-i dezamăgești pe frații tăi dându-le un exemplu rău? Este timpul să vă pregătiți treptat ceea ce veți 

lăsa moștenire generațiilor viitoare. 

19 Mulți Îmi spun în adâncul inimii lor: "Învățătorule, vezi că suntem pe cale să devenim 

necredincioși? Este posibil așa ceva?" - Dar Eu le răspund la fel cum le-am spus apostolilor Mei în a doua 

eră: "Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită". Căci chiar dacă astăzi nu sunteți decât niște "copilași" 

care căutați să vă transformați în ucenicii mei, perseverența voastră vă va face să realizați o nobilă ispășire. 

Nu voi pleca până când nu vă voi da ultimele mele instrucțiuni la sfârșitul anului 1950. 

20 Simte iubirea mea aproape de tine, încredințează-mi grijile tale, vorbește cu mine în pace și îți spun 

cu adevărat că după aceea te vei simți întărit. De ce veniți la Mine cu frică? Credeți că vă trădez în fața 

fraților voștri? 

21 Vă aud spunându-Mi în adâncul inimii voastre: "Învățătorule, cum am putea fi primiți de Tine, din 

moment ce suntem atât de pătați de păcatele noastre, iar Tu ești perfecțiunea însăși?". 

22 Vă răspund vouă, copii ai oamenilor: Credeți că nu știam că sunteți spurcați, când am venit să vă 

caut? - Eu știam totul, nimic nu Îmi este necunoscut. De aceea, m-am apropiat de voi pentru a vă da 

Doctrina mea a iubirii, care vă va salva din orice capcană și vă va ajuta să vă purificați de orice păcat. 

23 De ce săracii, paria lumii, se simt cei mai nedemni de iubirea mea? Oare pentru că au auzit că sunt 

rege? - Cât de lent ești în înțelegerea învățăturilor divine! Nu ați înțeles că am devenit om în Era a doua 

pentru a vă da cea mai mare lecție de umilință? Amintește-ți că în Isus m-am născut printre săraci și am 

trăit printre ei, că am mers cu ei pe cărări, că le-am vizitat casele și am stat la masa lor, că le-am vindecat 

trupurile bolnave, le-am mângâiat copiii, am suferit și am plâns cu ei toți. 

24 Iată, aici este același Domn, dar astăzi vine în duh. Acest Rege nu are coroană, nici mantie 

purpurie, nici sceptru. Pur și simplu trăiesc în perfecțiune și domnesc cu iubire. 

25 De ce M-aș manifesta în palate splendide, cu fast și ceremonii, dacă nu este pentru Mine? Cu 

adevărat vă spun, cei care Mă imaginează în lux și splendoare exterioară au o concepție greșită despre 

Divinitatea Mea. 

26 Vor fi mulți care se vor mira că Eu, ca și Hristos, Mi-am acordat acum divinitatea, și vor spune: 

"Cum se face că Tu, care ai spus odată că a venit doar să facă voia Tatălui Său, acum ne vorbești ca și cum 

ai fi Tatăl Însuși?". - Dar eu vă răspund: Înțelegeți că Hristos a vorbit ca Divinitate, fiind "Cuvântul" lui 

Dumnezeu, și că astăzi, din nou, Cuvântul vă vorbește în Duhul Sfânt. De aceea vă spun că Tatăl, 

Cuvântul și Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu. 

27 Sunteți făcuți din materie, în care am pus un suflet, iar pe acesta l-am înzestrat cu un spirit. De 

aceea spuneți că în fiecare persoană locuiesc trei persoane? 

28 Aceste trei forțe formează o singură ființă, chiar dacă fiecare dintre părțile sale se exprimă în 

moduri diferite. 

29 Atunci când în ființa umană există o armonie perfectă între cele trei naturi din care este formată, ea 

se aseamănă cu armonia care există în Dumnezeu, pentru că atunci nu există decât o singură voință în ea, 

și anume aceea de a atinge vârful perfecțiunii sale spirituale. 

30 Oameni buni, de mult timp vă învăț pentru lupta voastră. Dar rămân cu Mine doar cei care s-au 

eliberat de țelurile materiale ambițioase și și-au văzut scopul în viață doar în învățarea învățăturilor 

spirituale. Chiar și printre cei care au plecat deja în lumea de dincolo, sunt mulți care Mă ascultă din 

stadiul lor de dezvoltare. 

Câți dintre cei "primii" nu au fost capabili să persevereze și să-mi fie credincioși! Ei nu au vrut să 

aștepte ca primele semințe să dea roade. Au oscilat în credința lor, s-au îndoit, nu au prevăzut măreția care 
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urma să se reverse asupra celor "din urmă". Dar când se vor întoarce, atrași de strigătele și bucuria acestui 

popor, vor trebui să ocupe ultimul loc. 

31 Acest lucru ar trebui să servească drept lecție pentru cei care astăzi, deși văd înmulțirea seminței, 

încă se îndoiesc de înflorirea acestei învățături. 

32 Dematerializați-vă, începând de astăzi puneți-vă devotamentul față de Dumnezeu în forme extrem 

de simple, pregătindu-vă astfel și făcându-vă apți pentru unirea de la spirit la spirit pe care o veți avea cu 

Domnul vostru. Astăzi trebuie să vă vorbesc încă prin mijlocirea acestor trupuri, pentru ca voi să vă întăriți 

în credință și să mă simțiți aproape de voi în adâncul inimii voastre. 

33 Îndepliniți (sarcina voastră), oameni buni, și Eu vă voi îndeplini (promisiunile Mele). Dați mărturie 

despre Mine, și Eu voi da mărturie despre voi. Eliberați-vă de orice egoism dacă vreți să aparțineți în 

adevăr lucrătorilor mei care trebuie să facă cunoscut Cuvântul meu printre oameni. Nu vă mai faceți griji 

doar pentru voi înșivă și începeți să vă îngrijiți de semenii voștri. Vreau să descoperiți fericirea supremă 

care vine din alinarea durerii altcuiva. 

34 În Cuvântul meu de mângâiere, de lumină și de iubire, aduceți fraților voștri balsamul pe care vi l-

am încredințat. 

35 Într-o zi veți ajunge să înțelegeți că înțelepciunea spiritului este superioară științei intelectului, căci 

inteligența omului descoperă doar ceea ce îi dezvăluie spiritul. Vă dau acest indiciu pentru că mulți dintre 

voi vor spune: "Cum să-i vindec pe bolnavi dacă nu cunosc știința vindecării?". 

36 Aveți milă de frații voștri, aveți credință, știți să vă rugați și vă faceți vrednici de harul meu cu 

aceste merite. Adevărat vă spun, atunci veți vedea cum este posibil să faceți minuni. 

37 Dacă, în ciuda instrucțiunilor mele, există cineva care se îndoiește că acest Cuvânt emană de la 

Tatăl, să întrebe pe lucrătorii mei, pe acești oameni care mă urmează, și va primi mii de mărturii care îi vor 

povesti despre miracole reale, care îi vor uimi pe savanții care le vor afla. 

38 Ascultați bine: când voi înceta să vă dau Cuvântul Meu, acest popor să fie semănător al semințelor 

Mele spirituale. Dar eu vă întreb: Care va fi hotărârea ta în ceea ce privește instrucțiunile pe care le-ai 

primit de la Mine? Veți fi dispuși să transmiteți cu fidelitate inspirațiile Mele? - Nu-Mi promiteți nimic 

despre ceea ce veți face în acele zile, ci mai degrabă continuați să ascultați această învățătură și să vă 

cufundați în ea. Astăzi sunteți uniți în jurul Maestrului, iar de "mâine" nu știți câți dintre voi îmi vor 

întoarce spatele, neascultând poruncile Mele. 

39 Nu lăsați anii să treacă nefolosit, aveți grijă ca în fiecare zi să mai faceți un pas înainte pe calea 

spirituală. Mergeți cu pas ferm, nimeni nu merge în grabă doar pentru a se simți înaintea celorlalți, căci 

împiedicarea lui ar fi foarte dureroasă. 

40 Vreau să deveniți puternici prin gândirea voastră, prin intuiție, prin spiritualizarea lucrărilor 

voastre, pentru a nu provoca nici cea mai mică durere în viața voastră și pentru a fi pregătiți să alinați toate 

suferințele care apar pe calea voastră. 

41 O, oameni buni, v-am dat multe învățături, unele mai profunde decât altele. Mă adresez tuturor 

copiilor Mei, celor care merg înainte și celor "din urmă". Acest lucru este necesar pentru că noi "copilași" 

continuă să sosească în dorința de a primi acest Cuvânt și, așa cum am făcut cu voi, voi începe prin a le da 

cele mai simple învățături. 

42 Îi întreb pe "cei din urmă": Credeți că nu aveți o misiune spirituală? Nu vă simțiți responsabili 

pentru umanitate? Dacă credeți acest lucru, vă înșelați, căci darurile și misiunile voastre sunt la fel de mari 

ca și cele pe care le vedeți pe cele pe care le folosesc pentru a vă da instrucțiunile Mele. Ei au gândit la fel 

ca și voi când M-au auzit prima dată, și uitați-vă la ei acum: Cât de mult s-au înșelat! 

43 Rămâneți pe această cale, pentru că în curând veți înțelege tot ceea ce aveți și ce misiune trebuie să 

îndepliniți pe pământ. 

44 Înțelegeți că Eu, Dumnezeul vostru, nu am avut început și nici nu voi avea sfârșit. Eu sunt veșnic și 

în acest timp vă dezvălui multe dintre secretele vieții spirituale. Această cunoaștere vă va conduce la 

împlinirea legii în dragoste și fidelitate față de destinul vostru. 

45 A sosit timpul când vă dezvălui noi învățături, iar acest lucru vă apare ca și cum Tatăl s-ar fi întors 

la copiii Săi după o lungă absență. 
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46 Ți-am dat darul liberului arbitru, pentru că sufletul tău a fost pus la începutul unei lungi călătorii, la 

capătul căreia se află scopul purificării și perfecționării sale. Pentru a ajunge la această fericire, trebuie să 

ajungi prin meritele iubirii, ale credinței și ale statorniciei. 

47 Cât de frumos este darul liberului arbitru și cât de prost l-a folosit omul. Dar, după această lungă 

experiență, spiritul se va ridica, se va impune asupra patimilor lumii și își va folosi această libertate 

binecuvântată doar pentru a-l glorifica pe Tatăl său. 

48 Florile răsar din plante și îmi oferă parfumul lor. Acesta este destinul lor, de care nu au putut scăpa 

pentru că le lipsește spiritul și, prin urmare, darul libertății. Păsările Îmi oferă cântecul lor, dar nu ar putea 

face altceva, căci pentru asta au fost create și nu au voință liberă. 

49 Cât de mare va fi meritul tău în ziua în care și tu vei fi ca florile sau ca păsările, deși inima, din 

cauza liberului ei arbitru, va dori să te abată cu patimile ei de la calea îndeplinirii sarcinilor tale. Acesta va 

fi timpul spiritului, pentru că își va ocupa locul care i se cuvine, și va fi și timpul materiei, când aceasta își 

va recunoaște poziția subordonată și ambele se vor lăsa ghidate de conștiință. Armonia care va exista 

atunci în om va fi aceeași cu cea care există în toate lucrurile create. Prezența mea va fi nu doar 

recunoscută, ci chiar simțită de oameni. 

50 Se apropie timpul când oamenii Îmi vor aduce adevăratul tribut, când vor înceta să mai ardă tămâia 

pe care Mi-au oferit-o încă din primele zile - o tămâie care nu Mi-a vorbit întotdeauna de fapte pure, ci a 

fost adesea impregnată de răutatea umană. Omagiul care va înlocui tămâia va fi iubirea voastră care va 

ajunge la Mine. 

51 Știți că ați fost creați "după chipul și asemănarea Mea", dar când spuneți asta, vă gândiți la forma 

voastră umană. Vă spun că nu acolo se află asemănarea mea, ci în spiritul vostru, care, pentru a deveni 

asemenea mie, trebuie să se desăvârșească prin practicarea virtuților. 

52 Eu sunt Calea, Adevărul și Viața, Eu sunt Dreptatea și Binele, și toate acestea vin din Iubirea 

Divină. Înțelegi acum cum trebuie să fii pentru a fi "după chipul și asemănarea Mea"? 

53 Motivul pentru care ai fost creat a fost dragostea, dorința divină de a împărtăși puterea Mea cu 

cineva; și motivul pentru care te-am înzestrat cu libertate de voință a fost tot dragostea. Am vrut să mă 

simt iubit de copiii Mei - nu condiționat de lege, ci de un sentiment spontan care să izbucnească liber din 

spiritul lor. 

54 Oamenii, măturați de violența patimilor lor, au coborât atât de jos în păcatele lor încât au renunțat 

la orice speranță de mântuire. Dar nu există nimeni care să nu poată fi vindecat. Pentru că sufletul - atunci 

când s-a convins că furtunile umane nu vor înceta atâta timp cât nu ascultă vocea conștiinței - se va ridica 

și va împlini legea Mea până când va ajunge la scopul destinului său, care nu este pe pământ, ci în 

eternitate. 

55 Cei care cred că existența este lipsită de sens, gândindu-se la inutilitatea luptei și a durerii, nu știu 

că viața este maestrul care formează, iar durerea este dalta care perfecționează. Să nu credeți că am creat 

durerea pentru a vi-o oferi într-un potir, să nu credeți că v-am făcut să cădeți. Omul a devenit neascultător 

din proprie inițiativă și, prin urmare, trebuie să se ridice și el însuși prin efort propriu. Nici nu trebuie să 

credeți că doar durerea vă va desăvârși; nu, veți ajunge la Mine și prin activități de iubire, pentru că Eu 

sunt iubire. 

56 Dacă te-am pus pe un drum lung și dificil, amintește-ți că te însoțesc pe el, continui să te învăț și să 

te ajut cu crucea ta. Și pentru a vă dovedi că sunt cu voi, am mers atât de departe încât am devenit om, 

pentru a fi vizibil și palpabil. Dar voi sunteți nebuni în judecata voastră, vă îndoiți când Mă vedeți 

umanizat și spuneți că nu este posibil ca ochii voștri să-L vadă pe Dumnezeu. Dar când vă spun că sunt 

Spirit, voi spuneți: "Cum este posibil să recunoști și să crezi în ceea ce nu poți vedea?". 

57 Ați atins un nivel de dezvoltare la care Mă puteți înțelege în Ființa Mea Divină și Mă puteți simți 

ca Spirit. Evoluția și reîncarnarea spiritului v-au pregătit treptat pentru a primi noile mele învățături. 

58 Când întunericul care a învăluit omenirea se va risipi și va deveni lumină în spirite, acestea vor 

simți prezența unei noi ere, pentru că Ilie s-a întors în omenire. Dar cum nu-l puteau vedea, a fost necesar 

ca spiritul său să se manifeste prin intermediul minții umane, iar el s-a arătat în fața văzătorilor în acea 

emblemă a profetului Ilie: deasupra norilor în carul său de foc. 

59 Ilie a venit în acest timp ca un precursor pentru a pregăti venirea Mea. El a venit ca profet pentru a 

vă anunța noua eră, cu luptele și încercările sale, dar și cu înțelepciunea revelațiilor sale. El vine cu 
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vehiculul său de lumină pentru a vă invita să vă urcați pe el, pentru a vă purta deasupra norilor și a vă 

aduce în casa spirituală unde domnește pacea. Încredeți-vă în el ca în Păstorul cel Bun, urmați-l spiritual, 

așa cum poporul l-a urmat pe Moise în prima epocă. Rugați-vă ca el să vă ajute în îndeplinirea misiunii 

voastre, iar dacă doriți să-l urmați, faceți-o. 

60 Înainte ca Ilie să fie luat de carul de foc și dus pe înălțimile cerului, Elisei i-a cerut să îi transfere 

darul și spiritul profetic, pentru a fi așa cum fusese Ilie pe pământ, iar Ilie i-a lăsat mantia sa ca dovadă că 

îndeplinește dorința discipolului său. Dar spiritul lui Ilie și darul său profetic erau în Elisei ca un semn 

evident al legăturii spirituale cu oamenii și al reîncarnării spiritului. 

61 În fiecare epocă și cu fiecare revelație divină, Ilie apare poporului. 

62 Mesia nu venise încă pe pământ, nu peste mult timp avea să se nască ca om, și deja spiritul 

profetului se întrupase în Ioan, numit mai târziu Botezătorul, pentru a anunța apropierea Împărăției 

Cerurilor, care va fi prezența Cuvântului printre oameni. 

63 Mai târziu, când M-am transfigurat pe Muntele Tabor pentru a Mă arăta în duh în fața unora dintre 

discipolii Mei, Ilie a venit împreună cu Moise pentru a-și lua locul alături de Domnul său. În acest fel a dat 

de înțeles că îi fusese încredințată o vreme în viitor când va trebui să-și facă simțită prezența în rândul 

umanității pentru a trezi spiritul adormit al oamenilor la o viață luminoasă și perfectă. 

64 Acesta este timpul încredințat lui Ilie pentru a trezi omenirea. El este precursorul care va merge din 

popor în popor, din națiune în națiune, din persoană în persoană, pentru a le vorbi, așa cum a făcut Ioan în 

timpul său pe malul Iordanului, când s-a adresat mulțimilor și le-a spus să se pregătească pentru că 

Împărăția lui Dumnezeu era deja aproape. Acum le va spune cu glasul său spiritual să se adune înăuntru, 

pentru că prezența Domnului ca Duh Sfânt este cu poporul. 

65 După ce Ilie a pregătit omenirea și a pregătit căile Domnului, se va întoarce la Tatăl. 

66 Când se va întâmpla acest lucru, nu-i cereți să vă lase mantia lui, așa cum i-a lăsat-o lui Elisei, 

pentru că el s-a făcut cunoscut spiritual, vremurile s-au schimbat și veți uita emblemele. Dar vă va lăsa 

darul profetic ca dar de iubire și ca mărturie că a fost printre voi. 

67 Echipați-vă, ucenici, învățați de la Mine, ca să vă trimit printre oameni pentru a face cunoscută 

manifestarea Mea sub forma Duhului Sfânt și pentru a le spune ca Ioan: "Pocăiți-vă, căci împărăția 

cerurilor s-a apropiat de oameni". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 32  
1 Pregătiți-vă, pentru că vreau să înțelegeți clar semnificația spirituală a Cuvântului Meu pe care vi-l 

prezint în această a treia eră. 

2 Sunteți încă niște copii mici; totuși, ar trebui să fiți deja mari discipoli, pentru că ați trăit în mai 

multe încarnări. Numai în prima perioadă trebuie să fiți copii, pentru ca în a doua perioadă să deveniți 

tineri și în a treia perioadă să ajungeți la maturitate. 

3 Întotdeauna v-am văzut ca pe niște copii mici. În copilăria ta spirituală ai trăit inocent, insuficient 

dezvoltat în facultățile și sensibilitățile tale, fără să cunoști începutul vieții tale. Atunci ați primit primele 

Mele învățături și revelații. 

În Era a Doua ar trebui să fiți deja tineri, trăind în plină tinerețe spirituală într-o formă elevată. Dar v-

am găsit oprimați, asupriți, legați de rituri și tradiții, și când am văzut că nu v-ați folosit de învățăturile 

Mele, am venit să vă arăt, cu exemplele Mele de milă și iubire, calea care vă va duce pe Tărâmul 

Făgăduinței și să vă pregătesc pentru etapa actuală a noilor învățături pe care am promis să vi le dau. 

V-am spus să fiți puternici, să luptați pentru a nu cădea într-o nouă robie. Dar ce ați făcut voi din 

învățătura Mea? - Voi încă nu cunoașteți învățătura Mea. De ce ați uitat promisiunea care v-a fost făcută că 

mă voi întoarce la voi în mod spiritual? Eu sunt prezent în spirit, așa cum v-am oferit, dar voi nu Mă 

recunoașteți. 

Mă întrebați de ce vă numesc Israel și îmi cereți dovezi pentru a crede. - De ce v-ați dedat la idolatrie și 

misticism*, confundând actele materiale de închinare cu închinarea spirituală la Dumnezeu? Vă găsesc 

confuzi din cauza învățăturilor false cu care frații voștri v-au rătăcit de pe calea dezvoltării voastre 

superioare. 
* Aceasta se referă la credința că simpla primire a unui sacrament sau participarea la un pelerinaj declanșează o 

putere miraculoasă. 

Vă plângeți pentru că nu aveți libertate. Văd ce ați suferit prin paharul atât de amar, pe care l-ați golit 

până la refuz. Dar să nu credeți că v-am pedepsit: Nu, am vrut întotdeauna să vă călăuzesc pașii pentru ca 

voi să Mă iubiți ca Tată și să simțiți protecția mea divină. 

4 au trecut multe secole din ziua în care v-am dat Cuvântul Meu și ultimele Mele avertismente prin 

Isus; dar astăzi vă apar ca Spirit Sfânt pentru a vă îndeplini promisiunea pe care v-am făcut-o. Eu nu m-am 

făcut om, Eu vin în Duhul Sfânt și numai cei care sunt echipați Mă vor vedea. În timp ce voi credeți în 

Cuvântul Meu și Mă urmați, alții nu acceptă manifestarea Mea și o neagă. A trebuit să le dau mari dovezi 

și, datorită lor, le-am învins treptat necredința. 

Iubirea și răbdarea pe care le-am manifestat mereu față de voi vă fac să înțelegeți că numai Tatăl vostru 

vă poate iubi și instrui în acest fel. Te veghez și îți fac crucea ușoară, ca să nu te împiedici. Vă las să 

simțiți pacea Mea, pentru ca voi să mergeți pe drumul vostru plini de încredere în Mine. 

5 Întotdeauna ați suferit pentru că nu ați ascultat exemplul Meu de umilință. Nu v-ați gândit cât de 

jos am coborât pentru a Mă face auzit și înțeles de voi. Dar Eu vă iert, pentru că voi sunteți din primul 

popor, din cei întâi născuți. 

Trăiți după exemplul meu și asigurați-vă că omenirea mă iubește, că se apropie de mine. Pentru că 

oamenii nu mai înțeleg cum să Mă caute, nu simt prezența Mea, nu recunosc beneficiile Mele și atribuie 

miracolele Mele întâmplării. Ei nu au încredere în Mine și trăiesc nepăsători în marea lor confuzie. 

V-am spus că nicio frunză din copac nu se mișcă fără voia Mea. Știți că eu conduc universul cu legile 

mele de iubire, că toate ființele îmi sunt supuse. Numai că omul încearcă să ocolească aceste legi fără să 

vrea să facă uz de liberul său arbitru. 

6 Odihnește-te de vicisitudinile vieții tale. Azi ești îngenuncheat de greutatea suferințelor tale, ai 

dureri în suflet și lacrimi de remușcare curg din ochii tăi pentru fărădelegile tale. - Ați fost judecați greșit 

pentru că ați urmat Cauza Mea. Dar v-am spus că, dacă vă pregătiți, veți fi capabili să învingeți și să 

suportați judecățile fraților voștri cu puterea pe care v-o va da practica carității. 

7 Nu degeaba v-am ales pe voi ca instrumente pentru a răspândi Cuvântul Meu. Îmi pun încrederea 

în tine. Vă încredințez o misiune dificilă, aceea de a aduce mântuirea fraților voștri prin exemplul vostru. 

Sămânța este în voi, este aceeași sămânță prin care v-am dat viață de la început. Ca rezultat al muncii și 

grijii dumneavoastră, mă aștept la roade bune din sămânța dumneavoastră. Faceți lumină în crucea pe care 
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o purtați, îndeplinind cu iubire misiunea pe care v-am încredințat-o. Încheie-ți munca, nu te teme de 

moartea trupului, amintește-ți că spiritul tău nu va muri niciodată. Ea va scăpa doar de materia corporală 

care i-a fost acordată ca instrument pentru a trăi pe pământ și care, odată ce și-a terminat sarcina, va plăti 

tribut pământului. Dar spiritul tău va deveni liber să pornească spre orizonturi nelimitate, începând astfel o 

viață nouă pentru tine, în care îți vei găsi răsplata pentru munca ta în această lume. 

8 Respingeți obiceiurile și tradițiile eronate. Folosiți lumina din învățătura mea, astfel încât îndoielile 

voastre să fie risipite și misterele să fie clarificate, așa cum este voința mea. 

9 Eu vă arăt adevărata viață a spiritului, pentru ca voi să nu trăiți sub amenințări nejustificate și să nu 

împliniți Legea Mea doar de frica pedepsei, despre care v-au vorbit cei care nu au înțeles (corect) cum să 

interpreteze Cuvântul Meu. Înțelegeți Legea Mea, ea nu este complicată sau greu de înțeles. Nimeni care o 

cunoaște și acționează în conformitate cu ea nu va fi făcut de rușine și nici nu va da curs cuvintelor sau 

prezicerilor false, concepțiilor greșite sau interpretărilor greșite. Legea mea este simplă, ea arată 

întotdeauna calea pe care trebuie să o urmezi. Aveți încredere în Mine, Eu sunt calea care vă va conduce 

spre Orașul Alb, spre Țara Făgăduinței care își ține porțile deschise în așteptarea sosirii voastre. 

10 A fost plăcerea Mea să vă ofer o moștenire care nu vă aparține doar vouă, ci întregii omeniri. Ați 

primit atât de mult încât aveți datoria de a împărtăși această abundență cu toți cei care o cer. Duceți lumina 

la frații voștri care își ispășesc fărădelegile în închisoare, consolați-i pe cei bolnavi, "ungeți-i "* cu iubirea 

voastră, așa cum am făcut-o Eu în Epoca a doua și veți vedea că balsamul Milostivirii mele curge peste ei. 

Încurajează-i pe cei suferinzi, învață-i să se predea și dă-le o nouă putere. În acest fel vă veți folosi darurile 

și vă veți simți întăriți. 
* A se vedea nota 1 din anexa la carte. 

11 Ai în jurul tău o lume de spirite virtuoase care îți vin în ajutor. Cereți cu credincioșie și respect și 

veți primi beneficiile lor. Chemați-i fără nici o preferință, pentru că toți au fost pregătiți de Mine în același 

mod, toți s-au făcut demni de a veni în ajutorul umanității în acest timp. Urmați-le exemplul și fiți uniți cu 

ei în scopul înalt al progresului spiritual. 

Am permis acestei "lumi spirituale "* să vă învețe, iar în bătălia care se apropie, ei vor fi soldații 

invincibili și apărarea voastră. 
* A se vedea nota 2 din anexă. 

12 Legea Mea nu este limitată, este infinită și o puteți îndeplini în multe feluri. Nu vă cer să faceți 

fapte perfecte, dar trebuie să o studiați și să vă cufundați în ea, astfel încât să o puteți aplica în mod practic. 

13 Nu vreau să considerați că aceste "momente" de aici sunt pierdute sau prost folosite după ce ați 

ascultat Cuvântul Meu atât de mult timp. Dacă veți persevera, veți reuși să vă spiritualizați și atunci veți fi 

ca o carte deschisă pentru frații voștri. - După 1950 veți ajunge la un nivel mai înalt de altitudine. Voi 

continua să comunic cu voi prin inspirație, iar oamenii vor primi cuvintele voastre ca pe niște mesaje pe 

care le trimit. În acel moment veți realiza cât de înțeleaptă și profundă a fost învățătura Mea. 

14 După 1950, anul în care se va încheia manifestarea Mea sub această formă, omenirea va trece prin 

mari încercări. Natura va suferi convulsii, totul va fi zguduit, semne de disoluție vor apărea în toate 

domeniile. Pregătiți-vă și fiți alături de cei slabi în acea perioadă, căci mulți vor ceda în aceste încercări. 

15 Anul 1950, temut de unii și așteptat cu nerăbdare de alții, va veni în curând. Multe secte și religii 

se gândesc la această dată și așteaptă evenimentele care vor avea loc în această perioadă pentru a judeca 

Lucrarea Mea. Alții vor întreba despre cauza haosului terestru, iar tu le vei vorbi în numele meu și le vei 

anunța că după acest haos, omenirea va ajunge la pacea mult dorită. 

16 Căci nu sunt insensibil la suferințele voastre, ele vin la Mine și Îmi provoacă durere. De ce vă 

considerați străini, deși trăiți în aceeași casă, care este această lume, și vă separați în rase, clase și credințe? 

Vă promit că voi elimina granițele și îi voi aduce pe toți mai aproape unul de celălalt. Coroanele și 

sceptrele vor cădea, puterea va dispărea, la fel ca și bogăția, pentru că este timpul ca aceste diferențe să 

înceteze să mai existe. Va veni ziua în care toți veți stăpâni pământul în mod egal. Veți trece de la un pol 

la altul fără ca cineva să vă oprească. 

17 Ipocrizia, reaua voință și vanitatea vor dispărea pentru a face loc iubirii și armoniei. Iar jalea care 

se ridică către Mine din partea văduvelor, a orfanilor, din cauza lipsei de pâine, a lipsei de pace și a lipsei 
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de bucurie, se va transforma într-un cântec de laudă, de iubire și recunoștință, care va izbucni din partea 

tuturor copiilor Mei. 

18 Nu vă simțiți neliniștiți în națiunea voastră pentru că vă bucurați de pace și bunăstare. Dar eu vă 

spun să nu vă încredeți prea mult în asta. Nu trebuie să dormiți, ci să vegheați și să câștigați merite dacă 

doriți să păstrați această pace. 

19 Lucrători, vă caut în încercări, așa cum am făcut-o altădată cu răbdătorul Iov. Dar să nu credeți că 

o fac cu dorința de a vă face să suferiți. Nu, este cu intenția de a vă face spiritul puternic în acest creuzet al 

suferinței. 

20 Nu încercați să vă arătați curați în fața Mea când conștiința voastră vă acuză de fărădelegile și 

păcatele voastre. Este mai bine să te confesezi în fața Tatălui tău și să permiți Cuvântului Său să te curețe 

de orice pată ca un izvor purificator. Atunci vă veți simți vrednici să veniți în fața fraților voștri pentru a-i 

învăța adevărul pe care îl conține învățătura mea. 

21 Pacea mea este în națiunea voastră. Veghează și roagă-te ca să nu pierzi acest har prin faptele tale 

rele. Păstrați pacea Mea, acumulați înțelepciunea Mea ca pe o comoară. - Nu ați devenit conștienți de 

modul în care războiul vă pândește, vă bate la ușă și vă întinde capcane pentru a vă doborî? Dar dacă știi 

să priveghezi, nu te teme, căci eu voi fi alături de tine, ca să ieși victorios din lupta ta. 

22 Eu sunt Iehova, care v-am izbăvit de moarte în orice moment. Eu sunt singurul Dumnezeu care v-a 

vorbit în toate timpurile. Hristos a fost Cuvântul Meu care v-a vorbit prin Isus. El v-a spus: "Cine Îl 

cunoaște pe Fiul Îl cunoaște pe Tatăl". Și Duhul Sfânt care vă vorbește astăzi este tot Eu, căci nu există 

decât un singur Duh Sfânt, un singur Cuvânt, și acesta este al Meu. 

23 Ascultați, discipolii mei: în primul veac v-am dat Legea, în al doilea v-am învățat iubirea cu care 

trebuie să interpretați aceste porunci, iar acum, în acest al treilea veac, vă trimit Lumina, pentru ca voi să 

pătrundeți sensul a tot ceea ce v-a fost revelat. 

24 Atunci de ce vreți să descoperiți trei zeități, când există un singur Spirit Divin, care este al Meu? 

25 Eu am dat Legea primilor oameni și totuși i-am anunțat lui Moise că îl voi trimite pe Mesia. 

Hristos, în care v-am dat Cuvântul Meu, v-a spus când misiunea Sa era deja pe sfârșite: "Mă întorc la Tatăl 

de la care am ieșit". El v-a mai spus: "Eu și Tatăl suntem una". Dar, după aceea, El a promis că vă va 

trimite Spiritul Adevărului care, în funcție de voința Mea și de evoluția voastră, va lumina misterul 

revelațiilor Mele. 

26 Dar cine poate să facă lumină asupra secretelor Mele și să explice aceste mistere? Cine poate 

desface pecețile Cărții Înțelepciunii Mele, în afară de Mine? 

27 Vă spun cu adevărat că Duhul Sfânt, pe care voi îl considerați în prezent ca fiind altceva decât 

Iehova și Hristos, nu este altceva decât înțelepciunea pe care o fac cunoscută spiritului vostru pentru a vă 

face să înțelegeți, să vedeți și să simțiți adevărul. 

28 Astăzi vă pregătesc să primiți Cuvântul meu, pentru ca el să cadă ca roua pe plantele însetate, ca 

apa limpede ca cristalul care potolește setea spiritului vostru. Vă primesc în iubirea mea de Tată ca pe 

niște copii blânzi. 

29 Începeți să faceți primii pași pe un teren solid. Dar dacă te oprești și mai târziu nu asculți de 

poruncile mele, nu le bloca calea fraților tăi, cei care vor veni după tine plini de dorința de a mă sluji, cei 

care s-au pregătit și mă așteaptă. ce poți să predai dacă nu înveți lecția Mea? pătrundeți în Lucrarea Mea și 

lăsați-vă iluminați pentru a Mă înțelege. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul oricărei învățături. 

30 În acest timp vă anunț vizitele care trebuie să aibă loc. Trei sferturi din pământ vor dispărea, 

durerea va bate la ușa tuturor, iar lumea va suferi mari greutăți. Dar dacă vă pregătiți, prin unul din voi se 

va mântui o regiune. 

Știința pe care a dobândit-o omul nu va fi suficientă pentru a vindeca bolile ciudate care vor apărea. 

Atunci veți înțelege că trebuie să vă ridicați deasupra pământului pentru a vindeca și a preveni relele. 

"Israel" va elibera omenirea de mari greutăți. Dar cât de mult trebuie să vă echipați pentru a vă împlini 

destinul. Apostolii acestui timp vor merge din țară în țară aducând Vestea cea Bună, iar darurile lor vor fi 

ca o fântână inepuizabilă care își va revărsa beneficiile asupra tuturor oamenilor. 

31 Cu fiecare minune pe care le-o voi acorda, ei vor trezi credința unor noi apostoli și misiunea lor va 

fi mare. Dar vai de ei dacă devin deșerți, căci atunci își vor pierde darurile. 
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32 Respectați darurile acordate fraților voștri. Îngrijiți pomul pe care vi l-am încredințat, căci toți 

sunteți lucrători în același câmp. Milostivirea mea te urmărește pretutindeni, îți cunosc faptele și gândurile. 

Vegheați și rugați-vă, căci oamenii au nevoie de rugăciunea voastră pentru dezvoltarea lor spirituală. 

33 Mulți dintre voi credeți că suferințele voastre sunt contrare legii iubirii Tatălui pentru că vă gândiți: 

"Dacă sunt un copil al lui Dumnezeu, dacă Tatăl omniprezent m-a creat, de ce m-a lăsat să cad, de ce nu 

m-a creat ascultător, bun și perfect?". 

34 Vă spun cu adevărat că nu v-ați gândit la ceea ce gândiți. Ceea ce vedeți ca o contradicție cu legile 

Mele este tocmai confirmarea Legii Iubirii. Dar ca să înțelegeți mai bine acest lucru, ascultați bine: 

Pe scara divină a cerului există un număr infinit de ființe a căror perfecțiune spirituală le permite să 

urce diferite trepte în funcție de gradul de dezvoltare pe care l-au atins. Spiritul tău a fost creat cu calitățile 

potrivite pentru a evolua pe această scară a perfecțiunii și pentru a atinge scopul stabilit în sfaturile înalte 

ale Creatorului. 

35 Voi nu cunoașteți destinul acestor spirite, dar eu vă spun că este perfect, ca tot ceea ce am creat eu. 

36 Voi încă nu înțelegeți darurile pe care vi le-a dat Tatăl. Dar nu vă faceți griji, pentru că mai târziu 

veți deveni conștienți de ele și veți experimenta cum se dezvăluie pe deplin. 

37 Numărul infinit de spirite, care - ca și al vostru - locuiesc în diferite planuri ale vieții, sunt unite 

între ele de o putere superioară, care este cea a iubirii. Ei au fost creați pentru luptă, pentru dezvoltarea lor 

superioară, nu pentru stagnare. Cei care au împlinit poruncile Mele au devenit mari în iubirea divină. 

Totuși, vă reamintesc că, chiar și atunci când spiritul vostru a atins măreția, puterea și înțelepciunea, el nu 

va deveni omnipotent, deoarece atributele sale nu sunt infinite, așa cum sunt la Dumnezeu. Cu toate 

acestea, ele vor fi suficiente pentru a vă duce la vârful perfecțiunii voastre pe calea dreaptă pe care 

dragostea Creatorului vostru v-a trasat-o din prima clipă. 

38 La crearea voastră, v-am dat darul liberului arbitru, pentru ca, prin voința voastră, să mă glorificați 

prin iubirea și mila pe care o arătați fraților voștri. 

39 O minte fără liber arbitru nu ar fi o creație demnă de Ființa Supremă. Ar fi o ființă inertă, fără a 

tinde spre perfecțiune. 

40 Astăzi încă trăiți o viață materialistă, din cauza lipsei de fraternitate. Căci în tărâmurile spirituale 

totul trăiește într-o armonie perfectă. 

41 Lipsa de înțelegere față de Iubirea Divină provoacă un regres pentru spirit, care poate fi evitat doar 

prin întoarcerea pe calea cea dreaptă, la pocăință și ascultare irevocabilă. 

42 În lumea voastră actuală, frații voștri care cultivă științele nu v-au condus spre vârful dezvoltării 

voastre. Ei v-au condus spre durere, spre abis și aroganță. Dar în niciun moment nu v-am abandonat, ci voi 

ați fost cei care ați răspuns cu ezitare la chemarea mea de iubire. 

43 Din moment ce ați abuzat de libertatea iubitoare și dreaptă pe care v-a dat-o Tatăl vostru, trebuie să 

vă purificați cu durere și lacrimi de petele pe care le-ați pus pe sufletul vostru. Cu toate acestea, cel care își 

ispășește fărădelegile prin renunțare va ajunge la o dezvoltare superioară, iar ascensiunea sa va fi mai 

rapidă decât căderea sa. 

44 De-a lungul multor secole v-am dat exemple și dovezi de tandrețe, de iubire divină, care uneori au 

reușit să vă atingă inimile și să vă facă să exclamați: "Te iubesc, Doamne, te admir". Dar eu vă întreb: 

Dacă Mă iubiți, de ce nu Mă imitați și nu puneți în practică învățăturile Mele? De ce v-ați distanțat de 

viața spirituală și v-ați întârziat astfel dezvoltarea? Cum îndrăznești să dai vina pe Dumnezeu pentru 

căderile tale, pentru durerea și imprudența ta? 

45 Astăzi, când vă chem, nu toți mă ascultați. Cu toate acestea, vă promit că toți Mă vor asculta în 

continuare și că niciunul dintre copiii Mei nu se va pierde în eternitatea Spiritului. 

46 Unii Mă vor căuta în schimbul iubirii Mele, alții, aplecați de durere, vor implora ca mila Mea să le 

evite paharul de suferință. 

47 Eu extind mesajul pe care vi l-am dat prin Isus. Dar nu vreți încă să părăsiți căile nesigure pe care 

ați rătăcit. 

48 Ai de gând să Mă acuzi de tot ceea ce nu vine de la Mine și este cauzat de tine? - V-am spus să 

semănați iubire, iar în schimb ați semănat ură. Vrei să culegi iubire? 

49 Eu v-am învățat să trăiți o viață simplă, pură și generoasă în pace, iar voi insistați să trăiți într-un 

război constant de ură, materialism și ambiție nebună. 



U 32 

26 

50 Aproape întotdeauna Îi ceri lui Dumnezeu fără să știi ce îi ceri; dar niciodată nu-i dai lui 

Dumnezeu ceea ce îți cere de dragul tău. 

51 Când ai devenit atât de vanitos și atât de pierdut în învățăturile divine, cum poți să-i ceri lui 

Dumnezeu să-ți dea ceea ce nu știi cum să ceri sau să guverneze universul după ideile sau voința ta? Vă 

spun cu adevărat că universul nu ar dura nici măcar o secundă dacă El v-ar lăsa să îl conduceți în funcție 

de capriciile voastre umane. 

52 Ți-am dat o altă picătură de înțelepciune divină. Vă voi da mai multe în lecțiile ce vor urma. Dar 

nu primiți învățătura Mea fără să vă gândiți bine la ea. Vă ajută doar să simțiți strălucirea Mea, care vă va 

umple de lumină, astfel încât să puteți înțelege mai bine revelațiile Mele. 

53 Prindeți sensul învățăturii și interpretați-o după cum vă dictează conștiința și inima. 

54 Spiritualizarea nu se găsește în textele religiilor sau ale științelor. Ea se odihnește (ascunsă) în 

spiritul tău, care ar fi angajat în mod semnificativ dacă ar îndeplini întotdeauna porunca care îți spune: 

"Iubiți-vă unii pe alții". 

55 Nu formați noi filozofii sau teorii derivate din această învățătură, nu ridicați temple materiale și nu 

faceți alegorii sau simboluri. Vă voi da toate revelațiile care vă vor veni în aceste vremuri. 

56 Cu adevărat vă spun că nu sunteți singurii care vor deține adevărul. Clerul diferitelor religii, 

oamenii de știință, credincioșii și necredincioșii, sunt cu toții, la originea lor, creaturi spirituale ale lui 

Dumnezeu, pe care îi voi copleși cu haruri pe parcursul călătoriei lor în viață. 

57 Invitați-i cu umilință pe frații voștri să studieze învățătura Mea de iubire, milă și înălțare spirituală. 

Nu uitați că niciuna dintre lucrările voastre nu va fi perfectă dacă nu se bazează pe iubirea pentru tot ceea 

ce vedeți și chiar și pentru ceea ce doar bănuiți în momentele de contemplare. 

58 Sunt multe vieți în nevăzut, ea le bănuiește, le binecuvântează și le iubește. 

59 Nu creați idolatrie, fanatism sau clasamente pământești. Nu există nimic mai mare decât lumina 

care împodobește mintea care a atins perfecțiunea prin virtute. 

60 Cel care iubește mai mult este mai mare decât cel care spune că este din cauza funcției sau a 

vanității sale. 

61 Amintește-ți de Isus! 

62 Înțelegerea voastră este mai clară în aceste vremuri, iar Cuvântul Meu devine și el mai ușor de 

înțeles. 

63 Templul meu este inima ta, iar lumina ei este iubirea mea. Cea mai mare ofrandă pe care o poți 

depune în ea este pacea spiritului tău atunci când faci bine în viață, îți binecuvântezi frații și îi iubești. 

64 La ce ți-ar folosi cântecele, rugăciunile și ritualurile dacă în tine nu ai nutrit decât pasiuni josnice? 

Mi-e sete de iubirea ta, nu de tămâie. Mai puține lacrimi și mai multă lumină este ceea ce îmi doresc 

pentru existența voastră. 

65 Pentru toate trebuie să răspundeți și, în funcție de faptele voastre rele, veți primi cele mai 

categorice judecăți prin voi înșivă. Pentru că nu vă judec, este greșit. Propriul tău spirit, în starea sa de 

claritate, este cel care te acuză și te judecă teribil. Eu, pe de altă parte, te apăr împotriva acuzațiilor 

sălbatice, te achit și te răscumpăr, căci eu sunt Iubirea care purifică și iartă. 

66 Noi învățături vă voi da pentru ca voi să înțelegeți această lecție, care este o altă foaie pe care v-o 

dau pentru ca voi să compuneți "Cartea Vieții Adevărate". 

67 Împliniți Legea Mea, apoi, prin exemplul vostru de umilință, milă și iubire, aceste mici mulțimi se 

vor înmulți și vor deveni la fel de numeroase ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe mare. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 33  
1 Maestrul deschide din nou Cartea de Instrucțiuni pentru a vă explica silabă cu silabă Doctrina Sa 

despre iubire. Dacă vreți să Mă ascultați ca pe un Tată, vă spun: Uitați, iată masa pusă pentru ca voi să vă 

așezați și să vă bucurați de mâncarea pe care v-am păstrat-o cu atâta dragoste. 

2 Eu vin în spirit pentru a Mă face cunoscut printre discipolii Mei. Voi numiți acest timp timpul 

luminii, pentru că fiecare spirit și toată materia au simțit prezența mea spirituală. 

3 Eu sunt Lumina și Calea, dar voi nu sunteți cu toții conștienți de scopul manifestării mele printre 

voi. În loc să vă bucurați de instrucția Mea divină și de revelațiile Mele, rămâneți insensibili la inspirațiile 

Mele*, crezând că am venit doar pentru a vă ușura nevoile și grijile materiale, și vă limitați la a cere pâine, 

muncă, bani sau sănătate, fără să vă dați seama că Eu vă acord orice beneficiu material pe deasupra. 
* A se vedea nota 3 din anexă. 

4 Unii dintre voi vin cu inima plină de recunoștință și bucurie pentru că au primit un beneficiu pe 

care l-au cerut pentru viața lor pământească, iar eu îi binecuvântez. Dar, cu adevărat, vă spun, mai mari 

sunt darurile spirituale prezente în ființa voastră, care încep să vă dea primele lor roade sub impulsul 

învățăturii Mele, și pentru acestea nu Mi-ați mulțumit încă. 

5 Deschide-ți inima ca să simți în ea tot ceea ce îți ofer. Vedeți, de aceea v-am spus de multe ori că, 

deși sunt printre voi, voi nu M-ați simțit. 

6 Trebuie să fac din nou, ca în Epoca a doua, faptele pe care le numiți minuni, pentru a găsi credința? 

Trebuie să dau vedere orbului, mobilitate paraliticului și viață lui Lazăr, ca să vă trezesc credința? 

Adevărat vă spun, mulți "orbi" au văzut lumina în acest timp, mulți "paralizați" au mers din nou și mulți 

"morți" au înviat la o viață de har. 

7 Două noi căi se prezintă privirii tale, aceleași pe care le cunoști încă de la începutul pelerinajului 

tău. Una este largă și înflorită, cealaltă este îngustă și acoperită de spini. Vrei să mergi pe calea îngustă, 

care este calea virtuții, fără să o abandonezi pe cealaltă, dar acest lucru nu este posibil. 

8 Adevărat vă spun că nu cunoașteți calea Mea și nu vă dați seama că, în ciuda nenumăratelor 

încercări, pe ea este pace, spre deosebire de calea foarte largă, care aduce plăceri care lasă în inimă doar 

durere și dezgust. 

9 Vreau ca spiritul tău să trăiască veșnic în pacea Mea. De aceea, Eu Mă dezvălui lui pentru a-l 

învăța în acest fel. Nu uitați că în acest timp, în fața chivotului Noului Legământ, ați încheiat un nou 

legământ cu Tatăl vostru. 

10 Este voința Mea ca voi să rămâneți neclintiți în vremurile de durere care vor veni și să vă propuneți 

să dați instrucțiunile Mele aproapelui vostru. În timp ce răspândiți Cuvântul Meu și mărturia voastră 

printre oameni, nu vă descurajați în fața îndoielilor fraților voștri. Ați crezut cu toții când M-ați ascultat 

prima dată? - Folosiți acest corp sau acest înveliș, acum că îl aveți, pentru a vă îndeplini misiunea față de 

umanitate. Câți dintre cei care trăiesc în spațiul spiritual ar dori să posede o materie corporală pe care o 

consideră o comoară! 

11 Spiritului tău îi spun: "Lasă-ți conștiința să te călăuzească"; iar materiei tale: "Lasă-ți spiritul să te 

călăuzească și pacea Mea va fi cu tine". Deci, dacă o faci, spiritul tău va veghea ca fecioarele din parabolă 

care așteptau sosirea Mirelui cu lampa aprinsă. Fericiți cei care trăiesc "veghind", căci ei vor fi atenți să 

Mă primească. Și când va veni pentru ei ultimul ceas și vor bate la ușa văii spirituale, le voi deschide. 

12 Dacă lucrați cu zel, mâine veți fi cu Mine. Pregătiți-vă cu aceste învățături pentru ca, asemenea 

discipolilor Mei din Era a Doua, să puteți porni la drum, aducând lumină fraților voștri și mângâiere celor 

suferinzi. Trezește-te din indiferența ta indolentă! Căci dacă voi, care aveți Legea, nu înțelegeți Cuvântul 

Meu și nu dați mărturie despre Mine, vor veni vizitele; veți fi interogați și, dacă nu ați primit învățătura 

Mea în voi, ce veți răspunde? Atunci veți fi condamnați, veți simți teamă și remușcări și vă veți aminti ce 

v-a spus Maestrul cu dragoste și neîncetat. Dar dacă studiați Cuvântul Meu și reflectați asupra lui, veți fi 

pregătiți atunci când va trebui să vorbiți despre această revelație, iar cei care vă înțeleg vor spune: 

"Maestrul divin a fost cu adevărat cu noi!". - Dacă, în ciuda împlinirii voastre, veți fi judecați greșit de 

frații voștri, nu vă îngrijorați, pentru că vă voi recunoaște munca și, după ce veți triumfa în marile 

încercări, vă voi oferi fericirea supremă a păcii. 
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13 În viitor, mulți dintre voi vă veți dedica răspândi această învățătură în rândul umanității și veți 

vedea cum munca voastră va da roade și cum sămânța divină se va înmulți. 

14 Îi chem pe toți pelerinii pământeni să audă vocea Mea care îi invită la ascensiunea spirituală și la 

posesia vieții veșnice. În această zi în care Cuvântul Divin se face cunoscut - folosiți Cuvântul Său și 

lăsați-vă luminați de el, căci în cunoaștere este lumina și mântuirea voastră. 

15 Dacă Legea Mea vă învață moralitatea, dreptatea și ordinea în toate acțiunile vieții voastre, de ce 

căutați căi opuse, creându-vă durere? Și când pleci în lumea de dincolo, lăsându-ți trupul pe pământ, 

plângi pentru că ai iubit prea mult acea cochilie. 

Când simțiți că trupul nu vă mai aparține și că trebuie să continuați drumul până când veți ajunge la Mine, 

vă spun: "Fiule, ce ai să-mi arăți? Ați trăit pe pământ în împlinirea poruncilor Mele?". Dar voi, rușinați și 

descurajați pentru că nu aveți darul iubirii pentru Cel care vă iubește atât de mult și v-a acordat atât de 

mult, v-ați făurit lanțuri care vă deprimă spiritul și el apare fără lumină, plângând și tânguindu-se pe sine 

pentru că și-a pierdut harul. El aude doar vocea Tatălui care îl cheamă. Dar, pentru că nu s-a dezvoltat și 

nu se simte vrednic să vină la El, el stă pe loc și așteaptă. 

Timpurile trec, iar duhul aude din nou vocea și, complet cuprins de suferința sa, întreabă cine îi 

vorbește, iar vocea îi spune: "Trezește-te! Nu știi de unde ai venit și unde te duci?" Apoi își ridică ochii, 

vede o lumină nemărginită, de a cărei splendoare se simte patetic. El își dă seama că înainte de a fi trimis 

pe pământ exista deja, era deja iubit de Tatăl din care a emanat vocea și care acum, văzându-l în starea 

deplorabilă, se întristează pentru el. El își dă seama că a fost trimis în diferite locașuri pentru a parcurge 

calea luptei și pentru a-și câștiga răsplata prin meritele sale. Iar Fiul întreabă: "Dacă, înainte de a fi trimis 

pe pământ, am fost creatura Ta foarte iubită - de ce nu am rămas statornic în virtute și a trebuit să cad, să 

sufăr și să mă chinui ca să mă întorc la Tine?". Vocea i-a răspuns: "Toate spiritele au fost plasate sub legea 

evoluției și, în acest fel, Spiritul Tatălui Meu le păzește pentru totdeauna și El este mulțumit de faptele 

bune ale Fiului. Totuși, v-am trimis pe pământ pentru a face din el un loc de luptă pentru perfecțiune 

spirituală, nu o vale a războiului și a durerii. Eu v-am spus să vă înmulțiți, să nu fiți sterpi. Dar când vă 

întoarceți în Valea Spirituală, nu aduceți nici o recoltă, ci doar plângeți și veniți fără harul cu care v-am 

înzestrat. De aceea, vă trimit din nou și vă spun: purificați-vă, căutați ceea ce ați pierdut și lucrați la 

ascensiunea voastră spirituală. 

Spiritul se întoarce pe pământ, caută un corp uman mic și delicat în care să se odihnească și începe 

noua călătorie a vieții. El găsește trupul micuțului copil care i-a fost atribuit și îl folosește pentru a se 

revanșa pentru infracțiunile sale împotriva Legii Mele. Cunoscând cauza, spiritul vine pe pământ, știe că 

este suflare a Tatălui și cunoaște misiunea pe care o aduce de la El. 

16 În primii ani este nevinovat și își păstrează puritatea, rămâne în contact cu viața spirituală. După 

aceea, începe să cunoască păcatul, vede de aproape mândria, aroganța și nesupunerea oamenilor față de 

legile drepte ale Tatălui, iar firea firească și rebelă începe să se păteze de rău. Căzută în ispită, ea uită 

misiunea pe care a adus-o cu ea pe pământ și se apucă să facă fapte contrare legii. Spiritul și materia gustă 

din fructul interzis și, după ce au căzut în abis, ultimul ceas îi surprinde. 

Din nou, spiritul se află în habitat (spiritual), obosit și aplecat de povara vinovăției sale. Apoi își 

amintește de vocea care i-a vorbit cândva și care încă îl cheamă și, după ce varsă multe lacrimi, simțindu-

se pierdut fără să știe cine este, își amintește că a mai fost în acel loc. Iar Tatăl, care l-a creat cu atâta 

iubire, îi apare pe cale și îi spune: "Cine ești, de unde vii și unde te duci?". - Fiul recunoaște în acest glas 

Cuvântul Celui care i-a dat ființă, inteligență și capacitate, Tatăl care îl iartă mereu și mereu, îl purifică, îl 

scoate din întuneric și îl conduce spre lumină. El tremură, pentru că știe că se află în fața Judecătorului și 

spune: "Tată, neascultarea mea și datoria mea față de Tine este foarte mare și nu mă pot aștepta să trăiesc 

în Împărăția Ta, pentru că nu am merite. Astăzi, după ce m-am întors în Valea Spirituală, văd că am 

acumulat doar vinovății pe care trebuie să le ispășesc." Dar Tatăl iubitor îi arată din nou calea, se întoarce 

în trup și aparține din nou umanității. Dar acum, spiritul deja experimentat supune învelișul fizic cu o forță 

mai mare pentru a obține avantajul și a se supune poruncilor divine. Începe bătălia. El luptă împotriva 

păcatelor care îl doboară pe om și vrea să se folosească de șansa care i-a fost acordată pentru 

răscumpărarea sa. Luptă de la început până la sfârșit, iar atunci când părul alb de la tâmple îi strălucește, 

iar trupul său, altădată rezistent și puternic, începe să se îndoaie sub greutatea anilor și își pierde puterea, 

spiritul se simte puternic, mai matur și mai experimentat. Cât de mare și de respingător îi apare păcatul! Se 
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îndepărtează de ea și ajunge la țintă. Acum așteaptă doar momentul în care Tatăl îl va chema, pentru că a 

ajuns la concluzia că Legea divină este dreaptă și voința lui Dumnezeu este perfectă, că acest Tată trăiește 

pentru a da viață și mântuire copiilor Săi. 

Când a venit ultima zi, a simțit moartea în carnea sa și nu a simțit nicio durere. S-a stins din viață în 

liniște și cu respect. Se vedea pe sine însuși în mintea sa și, ca și cum ar fi avut o oglindă în fața lui, se 

vedea frumos și strălucitor de lumină. Atunci vocea i-a vorbit și i-a zis: "Fiule, unde te duci?" Și el, știind 

cine este, s-a urcat la Tatăl, a lăsat lumina Lui să intre în ființa sa și a spus astfel: "O, Creatorule, iubire 

atotcuprinzătoare, vin la Tine să mă odihnesc și să-Ți dau împlinire". - Socoteala a fost reglată, iar 

duhovnicul era sănătos, curat și fără lanțurile păcatului, și vedea în fața lui răsplata înaltă care îl aștepta. 

După aceea a simțit că se contopește cu lumina acelui Tată, că plăcerea lui a crescut și a văzut un loc 

de pace, un pământ sfânt, a simțit o liniște adâncă și s-a odihnit în sânul lui Avraam." - — 

17 Vă vorbesc despre minunile pe care le conține viața spirituală și vă ofer învățătura Mea. Îți vei 

îndeplini sarcina ta pe pământ de a veni la Mine, o, popor al lui Israel, o, umanitate, fiica Mea? Prin merite 

veți intra în Împărăția Celestă, iar prin practicarea virtuților veți obține pacea pe pământ. 

18 Ai venit în trup din nou și din nou și, cu fiecare reîncarnare, ți-ai mărit vina și datoria de ispășire. 

Nu Mă învinovățiți pentru suferințele voastre, căci nu Eu vă pedepsesc, ci voi înșivă vă judecați. 

19 Acum aveți ultima șansă de a vă repara greșelile. 

20 M-am întors la voi datorită promisiunii pe care v-am făcut-o. Încă din primele vremuri am făcut un 

legământ cu voi și vă voi călăuzi până la sfârșit. Căci voi sunteți cei care v-ați pregătit să stați la masa 

Mea. Eu sunt mâncarea și fructul, pâinea și vinul. 

21 Neobosiți, veniți să Mă ascultați și să vă potoliți foamea și setea de dreptate, ca în Epoca a doua, 

când și oamenii flămânzi de iubire M-au urmat. Mi-am transmis Cuvântul Meu în văi și pe munți, chiar și 

pe mare și în deșert, mulțimile M-au urmat. Credința lor nu cunoștea oboseala, certitudinea lor era 

indestructibilă. Atunci mila Mea s-a răspândit peste acei oameni și i-a învăluit cu esența cea mai profundă 

a Cuvântului Meu. Mamele își purtau copiii în brațe, bărbații își lăsau munca pentru a Mă asculta, iar 

bătrânii, sprijinindu-se în bastoane, urmau mulțimea. 

22 Într-una din aceste ocazii, Maestrul a făcut miracolul pâinilor și al peștilor ca dovadă că orice pâine 

este suficientă dacă este distribuită cu dragoste și fără a ține cont de persoană. Căci unanimitatea și frăția 

vor fi și ele hrană. 

23 Chiar și ucenicii se îndoiseră că aceste provizii atât de slabe ar fi fost suficiente pentru a hrăni o 

mulțime atât de mare. Dar când au văzut că minunea devenise realitate, și-au spus, rușinați: "Cu adevărat, 

acesta este Mesia!". 

24 Acum, în Era a treia, Mă aveți din nou. Eu vă dau pâinea vieții veșnice, din care vor mânca 

oamenii. 

25 Vă dau acest Cuvânt prin intermediul intelectului uman. Pentru a Mă face cunoscut în acest mod, a 

trebuit să aștept dezvoltarea spirituală și intelectuală a ființei umane pentru a mă folosi de ea în acest 

moment. Voința mea a fost îndeplinită și acest mister se va transforma în claritate pentru toți cei care nu-l 

înțeleg corect pentru moment. 

26 Nu vă temeți de judecățile și batjocurile sectelor și confesiunilor. Ei sunt aceia care, deși au cărțile 

profeției în mâinile lor, nu le-au interpretat (corect) și de aceea nu au știut să Mă aștepte. Voi, pe de altă 

parte, care nu cunoșteați profețiile care vorbeau despre revenirea Mea ca Duh Sfânt, Mă așteptați. Acum a 

sosit cea de-a treia eră, dar omenirea nu a înțeles cum să interpreteze Evanghelia. 

27 Câte popoare merg ca niște oi fără păstor. Dar Eu sunt cu voi și, pentru a Mă face recunoscut, M-

am arătat în sărăcie și în umilință, ca în cea de-a doua eră. Dacă omenirea vrea să Mă identifice prin cei 

care Mă urmează, poate reuși: bolnavii, cei suferinzi, cei umiliți, cei epuizați, cei flămânzi și însetați de 

dreptate, cei care sunt morți în credință, ei sunt cei care Mă urmează. 

28 Nimeni nu este surprins că nu am apărut în sânul vreunei biserici în această perioadă, așa cum nu 

am apărut dintr-o religie în Era a doua. 

29 Nu mă voi opri acolo unde domnesc vanitatea, materialismul și idolatria. Mă voi face cunoscut în 

sânul celei mai mari simplități și umilințe, unde nu există ritualuri care să te facă să uiți esența Legii Mele. 

de aceea, nu vă mirați să Mă vedeți înconjurat de nevoiași, de needucați și de păcătoși, căci în ei Mi-am 

pus mila Mea, transformându-i în ființe folositoare, dându-le daruri pentru a-i converti pe mulți, iar prin ei, 
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adică prin voi, am dat dovezi clare ale puterii Mele. Dar dacă încă mai aveți îndoieli, nu vă faceți griji, 

pentru că "nimeni nu este profet în țara sa". Mâine vor veni străinii și vă vor crede, sau veți merge în 

ținuturi necunoscute și vă vor primi, căci nu toți se îndoiesc de voi. Există, de asemenea, cei care te 

urmează și se bazează pe dragostea și ajutorul tău, servind astfel ca un stimulent și un imbold pentru tine 

în ascensiunea dificilă a căii. - Ce se va întâmpla cu cei care te vor urma și vor găsi putere în tine atunci 

când tu te vei clătina? Când vă simțiți descurajați, căutați-Mă și Eu vă voi întări. Atunci când vă 

confruntați cu durerea, să nu credeți că v-am pedepsit. Extrageți din această încercare beneficiile pe care le 

conține pentru dezvoltarea dumneavoastră. 

30 Ar trebui doar să-mi doresc și tu ai fi pur. - Ce merite ar avea dacă eu aș fi fost cel care te-a 

purificat? Fiecare să se împace pentru greșelile sale împotriva Legii Mele, acesta este meritul. Pentru că 

atunci veți ști cum să evitați căderile și erorile în viitor, pentru că durerea vă va aminti de ele. 

31 Dacă există o remușcare sinceră între fărădelegea comisă și consecințele ei firești, durerea nu te va 

atinge, pentru că atunci vei fi deja suficient de puternic pentru a suporta încercarea cu predare. 

Lumea bea o cupă foarte amară, dar eu nu am pedepsit-o niciodată. Dar, după durerea sa, va veni la 

Mine, care îl chem. Atunci, cei care au fost nerecunoscători vor ști să-i mulțumească Celui care a revărsat 

numai beneficii în existența lor. 

32 Până acum, nu dragostea umană a fost cea care a prevalat în lume. Violența a fost, așa cum a fost 

de la începutul umanității, cea care domină și cucerește. Cel care a iubit a căzut victimă a răutății. 

33 Răul și-a extins regatul și a devenit puternic pe pământ. Dar chiar acum vin să mă opun acestor 

puteri cu armele Mele, pentru ca împărăția iubirii și a dreptății să se instaureze printre oameni. Înainte de 

asta voi lupta. Pentru a vă da pacea Spiritului Meu, este necesar ca Eu să duc război și să distrug tot răul. 

34 Ziua justiției este deja cu voi; cei vii și cei morți aud vocea conștiinței în acest moment. 

35 Această lume nu este casa eternă pentru spiritul tău. Dacă ar fi așa, nu ți-ai vedea trupul, pe care îl 

iubești atât de mult, murind, nu ai vedea cum se stinge viața părinților tăi, cei care ți-au dat existența. Totul 

este trecător, nimic nu este permanent în această lume. Dacă aici totul ar fi fericire și plăcere, nu v-ați 

aminti niciodată de spiritul vostru, nu v-ați gândi la ceilalți și nici nu v-ați aminti de Mine. 

36 Foarte lung a fost drumul durerii pe care l-a parcurs sufletul tău și nu vreau să te confrunți cu o 

durere și mai mare decât cea pe care ai trăit-o deja. Întoarceți-vă la Mine în căutarea păcii, căutați-vă 

perfecțiunea, iar Eu vă voi transforma în maeștri care îi vor instrui și salva pe cei pierduți în întunericul 

ignoranței. 

37 oameni care ați plâns la cuvintele Mele de iertare, de ce nu a venit încă dreptatea la voi, deși mâna 

voastră dreaptă s-a arătat Mie pătată de sângele fratelui vostru? - nu vă temeți, căci adevărata voastră 

pocăință va fi ca o mantie care vă va proteja, iar iertarea Mea ca o apă limpede ca cristalul pentru a vă 

întări în ispășirea voastră. Dar vai de cel care a ucis și nu și-a plătit datoria! Vai de cel care a înșelat, care a 

făcut de rușine sau care nu și-a făcut datoria față de părinții săi! Căci atunci viața și durerea îi vor judeca 

ca un judecător înțelept și îi vor învăța ca un maestru. 

38 Astăzi ați venit la mine pentru că ați depășit orice opoziție și pentru că doriți să ascultați din nou 

Cuvântul meu. Pentru că voi aveți dorința de a deveni discipolii mei și de aceea veniți să ascultați și să 

studiați învățătura mea divină. 

39 Știți că nu există nimic mai bun pentru a vă reînnoi și pentru a găsi puterea de a vă învinge 

patimile decât Cuvântul Meu, care vă luminează spiritul și trezește în voi adevărata iubire pentru puritatea 

voastră spirituală. 

40 Acesta este momentul în care Cuvântul Meu este prezentat mai detaliat, pentru ca voi să nu fiți 

ignoranți față de ceea ce vă dezvălui. Dar când vă vorbesc uneori în imagini, o fac pentru ca voi să puteți 

memora mai bine învățăturile Mele. 

41 Eu sunt barca de salvare care a apărut la îndemâna naufragiatului care se îneca. Cei care au fost 

puși întregi pe țărmul unde sălășluiește pacea simt mai târziu în ei înșiși obligația de a face același lucru cu 

vecinii lor atunci când sunt în pericol de a pieri. 

42 Navele nu au fost suficiente și există mulți naufragiați care strigă după ajutor. Priviți cum piere 

omenirea în vicii, în depravare și în crime! Priviți oameni dăruiți unei vieți de materialism și egoism! 

Femeile s-au obișnuit cu păcatul care domnește pretutindeni, își pierd virtutea și delicatețea, casa, care este 

templul omului, este profanată pentru că din ea dispar lumina, căldura și pacea. 
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43 Eu vin pe această planetă și caut pe ea sufletul omului, care este templul lui Dumnezeu, și îi aprind 

credința vorbindu-i despre o lume nouă, o lume a păcii, la care poate ajunge prin reînnoire morală și 

fraternitate. 

Unii simt că inima lor pulsează de putere și fac din idealul divin al lor; alții se plâng de obstacole și 

dificultăți ca scuze pentru a nu Mă urma. Acestora le lipsește credința și nu au înțeles că oricine se 

îndepărtează de destinul său trebuie să ajungă în același punct din nou și din nou, până când a parcurs tot 

drumul. 

44 Nu vă spun să vă îndepărtați de îndatoririle materiale sau de plăcerile sănătoase ale inimii și ale 

simțurilor. Vă cer doar să renunțați la ceea ce vă otrăvește sufletul și vă îmbolnăvește trupul. 

45 Cel care trăiește în cadrul legii împlinește ceea ce îi dictează conștiința. Cel care refuză plăcerile 

permise pentru a se cufunda în plăcerile interzise se întreabă, chiar și în momentele de cea mai mare 

plăcere, de ce nu este fericit și nici liniștit. Pentru că din plăcere în plăcere se afundă tot mai mult până 

când piere în abis fără să găsească o adevărată satisfacție pentru inima și spiritul său. 

46 Unii trebuie să sucombe și să golească până la ultima picătură paharul în care au căutat plăcerea 

fără să o găsească, pentru a putea auzi vocea Celui care îi invită pentru totdeauna la banchetul vieții 

veșnice. 

47 Eu primesc ofranda discipolilor Mei. Ilie v-a pregătit și a intervenit pe lângă Mine pentru ca voi să 

fiți vrednici să ascultați Cuvântul Meu și să știți cum să folosiți sensul său spiritual. Promisiunea Mea este 

că oricine Mă caută în durerea lui va fi mângâiat. 

48 Este timpul Duhului Sfânt când intru în contact cu omul. Dintre cei care M-au auzit, unii încep să 

Mă recunoască, iar alții Mă iubesc deja. Când acest timp al manifestării Mele se va încheia, omenirea va 

ști Cine a venit. Îl vor recunoaște pe Ilie ca pe un precursor plin de har și putere, dar și pe Maestrul care a 

coborât din dragoste pentru rasa umană. 

49 Iubiți ucenici, luați-mă pe mine ca exemplu, pentru ca în curând să ajungeți la sfârșitul reparației 

voastre, când Ilie, Păstorul care v-a călăuzit de-a lungul veacurilor, vă va prezenta la mine. 

50 Nu vreau ca spiritele, atunci când vor pleca de pe acest pământ, să se simtă singure sau pierdute în 

imensitatea văii spirituale care îi așteaptă pe toți. De aceea, Ilie vă vorbește și pregătiți-vă pentru această 

tranziție, iar voi îi veți familiariza pe frații voștri cu acel Spirit care este Păstorul și Mijlocitorul între om și 

Creatorul său. 

51 Trăiți o perioadă de greutăți și dreptate, toți culegeți acum roadele muncii voastre. Trebuia să vină 

acest moment, așa era scris. V-am avertizat să vă rugați și să vă pocăiți, dar v-am găsit adormiți, fără să vă 

amintiți cuvintele Mele. Dar Eu veghez asupra voastră și am venit încă o dată să vă aduc Învățătura Mea 

care vă arată orizonturi foarte largi. Dacă veți reuși să o înțelegeți, veți fi curajoși și plini de voință, iar 

atunci când această lumină vă va pătrunde în spirit, mergeți la alții și ajutați-i să se elibereze din letargia 

lor. Ai milă de cei care păcătuiesc din neștiință și arată-le calea care duce la mântuirea lor. 

52 Fac ucenici din cei care au fost cândva copii și îi atrag pe discipoli și mai aproape de Mine. Pe voi 

toți v-am așezat pe o scară a cerului și am participat la necazurile voastre. Durerea omenirii ajunge la 

Mine, Ilie luptă pentru unitatea spirituală a omenirii. Noul turn Babel a crescut în orgoliu și ceartă, dar în 

fața lui construiesc turnul lui Israel cu temelii de umilință și iubire. Lupta va fi mare, dar în cele din urmă 

virtutea va învinge păcatul și pacea va fi restaurată. Atunci, cei care au fost slabi vor deveni puternici, 

orbii își vor deschide ochii, iar adevărata trezire a sufletului va avea loc pentru ca acesta să poată intra într-

o viață de dezvoltare. 

53 Aurul și puterea pe care omul le dorește atât de mult nu vor da pace spiritului său, nici mângâiere 

patului său bolnav; ele nu vor face decât să-i împietrească inima. De câte ori am pus în fața celor bogați 

imagini ale durerii pentru a le testa sentimentele, iar ei au fost indiferenți față de orfanii, mizeria și durerea 

semenilor lor, neînțelegând că i-am făcut doar custozi ai bunurilor materiale pentru a le putea distribui cu 

dreptate și dragoste. 

54 Există multe ființe care așteaptă o mână miloasă care să le vindece, un cuvânt de mângâiere sau un 

exemplu care să le răscumpere. Spiritul suferă de foame de iubire, de sinceritate și de dreptate, iar tu, 

Israel, poți da, căci ți-am dat o abundență de bunuri spirituale pe care să le distribui. 

55 Nu toate momentele vor fi de pace pentru tine. De aceea, astăzi, cât încă mai aveți libertate de 

acțiune, lucrați cu sârguință și pregătiți prin rugăciune pe frații voștri din alte națiuni. Știți deja că Spiritul 
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nu cunoaște distanțe și, de aceea, în ziua în care învățătura mea va fi transmisă prin mesagerii mei, ei nu se 

vor poticni, ci vor găsi prieteni, frați care le vor înțelege misiunea și le vor oferi sprijin și căldură. 

56 Celui căruia i s-a încredințat acest mesaj și care trăiește în comuniune cu Mine, îi voi insufla 

lucrări perfecte și voi revela Duhul Meu în cuvintele sale. 

57 Mulți dintre voi ați simțit disprețul oamenilor pentru că l-ați urmat pe Maestru. Alții au fost 

respinși în casa părinților lor, iar alții au fost respinși de soț sau soție. Dar nu uitați că eu văd toate acestea 

și că vă voi răsplăti din belșug sacrificiul. 

58 Nu vedeți dușmani, ci frați în toți cei care vă înconjoară. Nu cereți pedeapsă pentru nimeni, fiți 

îngăduitori, astfel încât să dați un exemplu de iertare și să nu apară remușcări în spiritul vostru. Închideți 

buzele și lăsați-Mă să vă judec cauza. 

59 Vindecă-i pe cei bolnavi, restabilește sănătatea mintală a celor confuzi. Expulsează sufletele care 

întunecă mintea și asigură-te că ambele* își recapătă lumina pe care au pierdut-o. 
* A se vedea nota 4 din apendice. 

60 Rugați-vă pentru neamuri, căci Eu voi veghea asupra voastră. Du Cuvântul Meu la toate inimile. 

Mulțumiți-Mi apoi pentru beneficiile pe care le-ați primit, pentru că atunci veți recunoaște că nici o frunză 

din copac nu se mișcă fără voia Mea. 

61 Adevărat vă spun: Cei care s-au îndepărtat cel mai mult de Mine devin conștienți că este vremea 

judecății, căci au presimțiri și neliniști. 

62 Vocea mea cheamă și trezește spiritele ca o trompetă. Dar dacă omenirea ar fi avut grijă să studieze 

și să pătrundă în profețiile din prima și a doua eră, nimic din ceea ce se întâmplă acum nu i-ar fi surprins 

sau derutat, pentru că totul a fost deja prezis. 

63 Cuvântul meu de ieri se împlinește astăzi; căci mai curând ar înceta să mai strălucească Steaua 

Regelui decât să nu se împlinească același lucru. 

64 Suportă amărăciunea pe care ți-o provoacă războiul popoarelor, nu le cere dreptate (divină), căci 

paharul lor de suferință este deja destul de amar. Fiți milostivi în judecățile, gândurile și rugăciunile 

voastre. 

65 Cei care încă se bucură de o oarecare pace au datoria de a se ruga pentru a-i ajuta pe cei care suferă 

greutățile și suferințele războiului. 

66 Dacă, în loc de compasiune, simțiți mânie sau dispreț față de cei care provoacă atâta suferință 

umanității, cu adevărat vă spun că vă lipsiți pe voi înșivă de orice înălțare spirituală și de înțelegere. 

67 Lăsați vocea Mea să răsune în inima voastră, puneți Cuvântul Meu în acțiune: aceasta va fi calea 

prin care Învățătura Mea va căpăta putere pe pământ. Este lumina care va confrunta ideile care au apărut 

dintr-o umanitate bolnavă și în descompunere. 

68 Toată dreptatea, toată măreția și toată lumina pe care oamenii le pot dori pentru dezvoltarea 

spiritului lor, le vor putea găsi în învățătura Mea. Dar pentru ca omul să se oprească să cerceteze învățătura 

Mea și să se intereseze de conținutul ei, el trebuie mai întâi să conștientizeze primele roade ale acesteia în 

reînnoirea și virtuțile discipolilor Mei. 

69 Promit să vă dezvălui mari secrete dacă trăiți în pace. Căci atunci lumina Mea va putea să 

strălucească în ființa voastră. 

70 Voi toți vreți să fiți printre cei care dau mărturie despre adevărul Meu și sunteți ca un far pentru 

marinar sau ca o stea pentru pelerinul pe calea umanității. 

71 Astăzi Mă aveți printre voi prin această vestire. Profitați de rămânerea Mea și deveniți ucenici din 

pruncie, ca să puteți predica cu Cuvântul Meu într-un mod demn atunci când Eu voi înceta să mai vorbesc. 

72 Învățați, vegheați și rugați-vă, semănați iubire și milă între frații voștri, ca să pot spune oamenilor 

prin faptele voastre: Iubiți-vă unii pe alții! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 34  
1 Iubiți oameni, nu așteptați vremuri mai bune pentru a dezvălui acest mesaj omenirii, pentru că nu 

va veni niciun alt moment mai potrivit decât acesta. 

2 Deschideți ochii la realitate și nu mai visați la deșertăciunile lumii. Înțelegeți că este misiunea 

voastră să faceți cunoscută învățătura Mea pe toate căile pământești. 

3 Aici, printre aceste mulțimi, îi descopăr pe viitorii emisari, pe noii apostoli, pe lucrătorii care 

trebuie să fie neobosiți în îndeplinirea sarcinii lor. 

4 Unii vor merge în Est, pe alții îi voi trimite în Vest, iar diversitatea limbilor nu va fi un obstacol în 

calea răspândirii Cuvântului Meu. 

5 Sabia de lumină, iubire și dreptate prezentă în învățătura Mea va deschide drumuri, va distruge 

zidurile ignoranței și va șterge granițele. Totul va fi pregătit pentru unificarea popoarelor. 

6 La începutul luptei, unii vor accepta cu plăcere doctrina spirituală trinitaromariană. Alții, însă, o 

vor respinge și vă vor persecuta, văzând în ea o amenințare la adresa puterii lor pământești și a 

interpretărilor lor eronate. Dar adevărat vă spun că va fi ca și cum ar împiedica soarele să lumineze cu 

palma lor. 

7 Trebuie să vă avertizez că cel care respinge acest Cuvânt mă va respinge pe mine, iar cel care îl va 

accepta mă va accepta pe mine. Pentru că în sensul său spiritual M-am revelat oamenilor în acest timp, 

spiritul Meu este prezent în el. De aceea vă spun: Oricine primește Cuvântul Meu va recunoaște vocea 

Mea, Îmi va deschide ușile inimii sale și Mă va avea în el. 

8 Justiția mea ți-a oferit o ocazie minunată de a te revanșa și de a-ți plăti datoria. Nu lăsa să se piardă 

nici măcar o singură zi din viața ta pe care ți-am încredințat-o. 

9 Tu ești fiul risipitor care s-a întors pocăit în casa Tatălui, iar eu te-am primit cu iubire ca să te fac 

să-ți recapeți moștenirea. 

10 Știu care dintre cei care vin plângând în prezența mea sunt cei cu adevărat pocăiți, care își plâng 

vina cu lacrimi de remușcare sinceră și Îmi cer o ocazie de a se îndrepta. Ei plâng pentru că l-au rănit pe 

Tatăl lor, nu plâng din cauza lor. În schimb, sunt alții care par să le pară rău că M-au rănit și plâng, 

promițând și chiar jurând că nu vor mai păcătui. Dar în același timp în care fac jurăminte, îmi cer noi 

bunuri pământești. Aceștia sunt cei care în curând vor pleca din nou din casa Tatălui. 

11 Dacă vor reuși să obțină de la Mine ceea ce au căutat, vor risipi. Dacă nu au obținut-o, vor 

blasfemia împotriva Mea. Ei cred că există doar spini pe această cale joasă și nu știu că cea pe care au 

ales-o este cea mai nesigură, accidentată și periculoasă. Ei cred că, dacă se dăruiesc în totalitate plăcerilor 

lumii, își pot spori bogățiile și astfel își pot diminua greutățile, fără să-și dea seama că, respingând dulcea 

povară a crucii spirituale, și-au încărcat pe umeri o imensă povară materială, sub a cărei greutate vor sfârși 

striviți. 

12 Cât de puțini sunt cei care caută să trăiască în paradisul păcii, al luminii și al armoniei, respectând 

cu iubire legile divine. 

13 Foarte lungă este calea pe care au parcurs-o oamenii, și totuși preferă să mănânce fructele interzise, 

care nu fac decât să acumuleze suferință și dezamăgire în viața lor. Fructele interzise sunt cele care sunt 

bune pentru că Dumnezeu le-a creat, dar care pot deveni dăunătoare pentru om dacă acesta nu s-a pregătit 

cum trebuie sau dacă le folosește în exces. 

14 Bărbatul și femeia iau fructul vieții fără pregătire și nu-și recunosc responsabilitatea față de Creator 

atunci când fac ca noi ființe să devină oameni pe pământ. 

15 Omul de știință taie un fruct din pomul științei cu o mână respectuoasă, fără să asculte mai întâi 

vocea conștiinței sale, în care Legea Mea îi vorbește pentru a-i spune că toate fructele pomului 

înțelepciunii sunt bune și că, prin urmare, oricine le culege poate să o facă numai pentru binele aproapelui 

său. 

16 Aceste două exemple pe care vi le-am dat vă arată de ce omenirea nu cunoaște nici dragostea, nici 

pacea acelui paradis interior pe care omul ar trebui să-l aibă în inima sa pentru totdeauna datorită ascultării 

sale de Lege. 

17 Pentru a vă ajuta să găsiți același lucru, îi învăț pe păcătoși, pe cei neascultători, pe cei 

nerecunoscători și pe cei aroganți, pentru a vă face să înțelegeți că sunteți înzestrați cu spirit, că aveți 
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conștiință, că puteți judeca și evalua pe deplin ceea ce este bun și ceea ce este rău, și pentru a vă arăta 

calea care vă va duce în paradisul păcii, al înțelepciunii, al iubirii infinite, al nemuririi, al gloriei și al 

eternității. 

18 Vă vorbesc vouă, celor care ați păcătuit, pentru că cei drepți trăiesc deja în paradisul spiritual, iar 

celelalte ființe, care nu au spirit și, prin urmare, nici conștiință, se bucură de paradisul lor, care este natura, 

unde trăiesc în ascultare perfectă și în armonie perfectă cu întreaga creație. 

19 Astăzi vă luminez calea pe care trebuie să vă dezvoltați și la capătul căreia mă veți întâlni. Nu vă 

constrâng, dar vă atrag atenția că, dacă nu ascultați această chemare, în curând veți ajunge de bună voie să 

căutați calea mântuirii. Dar atunci veți fugi de ororile inumanității, prezumției și aroganței voastre. 

20 Nu vin la tine cu severitate. Voi înșivă sunteți cei care dați fărădelegilor voastre pedeapsa pe care o 

merită. 

21 Poporul meu, în inima voastră las esența Cuvântului meu, pentru ca voi să vă hrăniți spiritual din 

el. Căci inima ta este ca o floare, iar parfumul ei este esența iubirii pe care am pus-o în ea. Nu lăsați 

această floare să se ofilească, pentru că și-ar pierde curând parfumul. Sensibile sunt florile din grădinile 

voastre, dar și mai sensibilă este inima voastră și, mai ales, esența ei divină. 

22 După 1950, nu veți mai primi Cuvântul Meu prin aceste organe de comunicare*, pe care le-ați 

numit purtători de voce sau interpreți. Unii vor trece de pe acest pământ la 

Ceilalți vor rămâne pentru a primi primele inspirații, semnele care precedă legătura de la spirit la spirit. 
* A se vedea nota 9 din apendice. 

23 Când această legătură va începe să se dezvolte între voi, veți începe, cu adevărat, să pătrundeți și să 

înțelegeți învățătura pe care o primiți în prezent și, în același timp, veți ști cum să separați înțelesul 

spiritual al Cuvântului Meu de toate imperfecțiunile pe care purtătorul de cuvânt le-ar fi putut adăuga la 

Cuvântul Meu. 

24 Acum vă întreb: Sunteți de acord să fiți săraci pe pământ, dar bogați în spirit? Sau preferi plăcerile 

lumii în locul cunoașterii vieții veșnice? - Te binecuvântez, pentru că în inima ta îmi spui: "Doamne, nimic 

nu se compară cu gloria de a asculta Cuvântul Tău". 

25 În acest timp vă dau un nou mesaj: al treilea Testament. Mulți au fost martori la această 

manifestare. Dar vă spun cu adevărat, nu voi veți fi cei care vor înțelege sensul deplin al ceea ce v-am 

dezvăluit și nici nu veți aprecia semnificația acestui mesaj. 

26 De multe ori v-am dat o învățătură, iar voi ați interpretat-o greșit, pentru că sunteți materializați și, 

în timp ce eu vă vorbeam de intuiții spirituale, voi le-ați dat un sens material. Vor veni alte generații, mai 

evoluate spiritual, și când vor studia învățăturile care conțin aceste revelații, vor tremura de emoție 

spirituală. Alteori se vor bucura de pacea blândă a Cuvântului Meu, iar în alte ocazii vor fi uimiți de ceea 

ce vor găsi în învățăturile Mele de iubire. Atunci ei vor spune: Cum este posibil ca martorii acestui 

Cuvânt, prezenți în acel moment, să nu fi fost conștienți de semnificația, măreția și lumina lui? - Nu va fi 

prima dată când se întâmplă acest lucru: Chiar și în Era a doua, când am vorbit inimii oamenilor, ei nu M-

au înțeles, pentru că trăiau și gândeau doar pentru lume și pentru materie. 

27 Când trupul care Mi-a servit drept carapace în Era a Doua a intrat în agonie și am rostit ultimele 

cuvinte de pe cruce, printre ultimele Mele propoziții a fost una care nu a fost înțeleasă nici în acele 

momente, nici mult timp după aceea: 

"Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?" 

28 Din cauza acelor cuvinte, mulți s-au îndoit; alții au fost confuzi, crezând că este vorba de o ezitare, 

de o ezitare, de un moment de slăbiciune. Dar ei nu s-au gândit că aceasta nu a fost ultima frază, ci că după 

ea am rostit altele, care au dezvăluit deplină putere și claritate: "Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul 

Meu"; și: "Totul este împlinit". 

29 Acum că m-am întors pentru a aduce lumină în confuziile voastre și pentru a ilumina ceea ce voi 

ați numit mistere, vă spun: Când am atârnat pe cruce, agonia a fost lungă, sângeroasă, iar trupul lui Iisus, 

infinit mai sensibil decât cel al tuturor celorlalți oameni, a îndurat o lungă agonie, iar moartea nu a venit. 

Iisus își îndeplinise misiunea în lume, rostise deja ultimul cuvânt și dăduse ultima învățătură. Atunci trupul 

acela martirizat, trupul acela sfâșiat, simțind despărțirea de Duhul Sfânt, L-a întrebat pe Domnul în 
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chinuri: "Tată, Tată, de ce m-ai părăsit?". - Era plânsul blând și suferind al mielului rănit pentru Păstorul 

său. A fost dovada că Hristos, Cuvântul, a devenit cu adevărat om în Isus și că suferința Sa a fost reală. 

30 Poți atribui aceste cuvinte lui Hristos, care este veșnic unit cu Tatăl? - Acum știi că a fost o 

văicăreală a trupului lui Iisus, care a fost pângărit de orbirea oamenilor. Dar în timp ce mângâierea 

Domnului cobora pe acel trup martirizat, Isus a continuat să vorbească, iar cuvintele Sale au fost: "Tată, în 

mâinile Tale îmi încredințez Duhul Meu". - "Totul este realizat". 

31 Când îmi vei vorbi așa, umanitate? Când vei rosti acea plângere blândă, care nu este un reproș, nu 

este o îndoială, nu este o lipsă de credință, ci dovada de iubire față de Tatăl cu care Îl anunți că vrei să-L 

simți aproape în ultimul ceas? - Gândiți-vă la fiecare dintre propozițiile Mele, căci Eu sunt adevărul care 

v-a fost promis. 

32 Acum, când vă învăț pe voi, m-am folosit de cei needucați și de cei ignoranți, căci savanții și 

învățații M-au negat. De asemenea, am căutat păcătoși pentru a-i converti și a-i trimite să dea mărturie 

despre adevărul Meu. Acești copii ai Mei, prin care Mă fac cunoscut, trebuie să se dovedească vrednici de 

acest har, trezindu-se la lumina doctrinei pe care o vor propovădui, astfel încât să ajungă la o cunoaștere 

deplină a sarcinii lor și să înțeleagă că numai dând un exemplu și arătând fapte bune vor fi crezuți de 

semenii lor. 

33 Acest timp de instruire va fi favorabil pentru echiparea mulțimilor. 

34 Învățătura mea este apa pură și cristalină a râului vieții, cu care vă veți purifica și veți obține 

transformarea care vă va face demni de a vă numi ucenici ai Duhului Sfânt. Pregătiți-vă inima în Cuvântul 

Meu și vă spun cu adevărat că din ea va răsări sămânță bună. Formați-vă spiritul și mintea ascultându-Mă, 

apoi faptele, cuvintele și gândurile voastre vor radia Adevărul Meu. 

35 Desigur, nu numai voi veți fi martori ai mei, căci întreaga creație este o dovadă vie a adevărului 

meu. Dar în această muncă aveți o sarcină de îndeplinit și o datorie de plătit față de voi înșivă. Pentru că, 

în adevăr vă spun că nu-Mi datorați nimic Mie, ci vouă înșivă. 

36 Dacă tu nu vrei să dai mărturie despre Domnul tău, o voi face eu; dar vei plânge cu amar pentru că 

nu ai fost cu Stăpânul în ceasul luptei. 

37 Vreți să știți cum să vă fie acceptată mărturia ca fiind adevărată? - Fiți sinceri cu voi înșivă, nu 

spuneți niciodată că aveți ceva ce nu aveți, nu încercați să dezvăluiți ceva ce nu ați primit. Învățați doar 

ceea ce știți, dați mărturie doar despre ceea ce ați văzut. Dar dacă ești întrebat ceva la care nu poți 

răspunde, taci, dar nu minți niciodată. Vă spun din nou că da-ul vostru ar trebui să fie întotdeauna da, iar 

nu-ul vostru ar trebui să fie întotdeauna nu, atunci veți fi credincioși adevărului. 

Și nici să nu juri, căci cel care spune adevărul nu are nevoie de jurăminte pentru a dobândi credința, 

deoarece el aduce luminarea cu faptele sale. Să înjure cine a fost fals și cine - când vine momentul în care 

are nevoie de credibilitate - trebuie să invoce numele lui Dumnezeu pentru a da forță cuvintelor sale. Să nu 

juri pe Dumnezeu, nici pe Maria, nici pe părinții tăi, nici pe viața ta. Vă spun din nou că faptele voastre 

trebuie să fie mărturia cuvintelor voastre, și atunci amândouă vor fi mărturie despre Mine. 

38 Dacă spui adevărul și ești crezut, fericiți sunt cei care te cred. Dacă ești respins, rănit sau ridiculizat 

pentru că ai spus adevărul, lasă-mi mie problema, căci adevărul este al meu; atunci te voi apăra eu. Nu 

căutați nici să acoperiți adevărul cu vălul minciunii, căci atunci judecata voastră va fi mare. Nu știi nimic 

despre acel mare templu din Ierusalim, în care oamenii au intrat timp de multe secole în dorința de putere 

și înțelepciune? Pentru că era mare atâta timp cât sânul ei era ca un refugiu de pace pentru spirite. Dar 

când au intrat ipocrizia, minciuna și lăcomia, perdeaua ei s-a rupt și mai târziu nu a mai rămas nici măcar o 

piatră din ea pe alta. 

39 Vă spun din nou să începeți să fiți cinstiți față de voi înșivă, să nu încercați să vă înșelați, adică să 

începeți să iubiți adevărul. Se apropie timpul când marile capete ale lumii vor cădea, când națiunile vor 

simți dreptatea Mea divină. Câte strigăte de nenorocire vor fi atunci printre oameni! O lume a falsităților, a 

erorilor și a nedreptăților va dispărea, pentru ca în locul ei să se instaureze Împărăția lui Dumnezeu, care 

este dreptate și lumină. Pentru multe lucrări umane va fi sfârșitul, dar pentru timpul spiritualizării va fi 

începutul. 

40 Lumea care va dispărea va fi lumea răutății pe care ați creat-o, în care cei puternici îi asupresc pe 

cei slabi, din care chiar și inocența copiilor a dispărut, în care părinții nu-i înțeleg pe copii și copiii nu-i 
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înțeleg pe părinți. Această lume în care cele mai sacre principii și instituții au fost profanate de oameni și 

în care oamenii se ucid între ei în loc să se iubească ca frații. 

41 Pentru ca acest nou Babel să dispară, răutatea sa trebuie să fie dezrădăcinată ca buruienile. Durerea 

va fi mare, dar în acest pahar al suferinței, cei necurați vor fi purificați și orbii își vor deschide ochii, 

moartea va opri cursul pământesc al multor oameni, dar nu pentru a-i distruge, ci pentru a-i aduce la viață. 

42 Nimic nu va mai rămâne din faptele rele ale omenirii. Dar pe ruinele trecutului vostru voi ridica o 

lume nouă, ca o mare împărăție, în care omenirea va fi ca o familie extinsă, trăind în pace, iubind, simțind 

și gândind în Legea mea a iubirii. 

43 Noile generații vor popula pământul și vor culege atât spiritual, cât și material, roadele experienței 

și dezvoltării lăsate de predecesorii lor; căci din tot trecutul vor selecta roadele bune. 

44 Peste cultele imperfecte ale Divinității Mele se va ridica un cult cu adevărat spiritual al lui 

Dumnezeu, așa cum peste știința materialistă a oamenilor din zilele noastre se va ridica o nouă știință în 

slujba fraternității, a bunăstării și a păcii. 

45 Separarea oamenilor va dispărea și, așa cum aceștia s-au îndepărtat unii de alții în discordia lor, 

creând dialecte și limbi pentru fiecare popor, tot așa, când armonia va începe să strălucească pe pământ, 

toți vor simți nevoia de a comunica cu o singură limbă. Vă spun cu adevărat, dragostea frățească reciprocă 

le va facilita această lucrare, pentru că se va baza pe porunca mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

46 Cum ar putea fi corect ca rasa umană să nu se înțeleagă între ea, când chiar și animalele din aceeași 

specie se înțeleg între ele, chiar dacă unele sunt dintr-o regiune și altele din alta? 

47 Uniți-vă în iubire sub inspirația Tatălui vostru, iar El, care este Alfa și Omega întregii creații, vă va 

da limbajul universal. 

48 Reîmprospătați-vă, reîmprospătați-vă cu Cuvântul Meu, el este mai presus de diviziunea limbilor 

voastre, dincolo de începutul și de sfârșitul vostru. Dar dacă v-ați mirat de modul atât de detaliat și 

inepuizabil în care v-am vorbit prin intermediul buzelor purtătorilor Mei de voce, să știți că nu a fost decât 

o scânteie din Lumina Mea Divină pe care am trimis-o prin aceste minți. 

49 Mă întrebi: "Doamne, dacă ne-ai ales să fim martori ai acestei manifestări, de ce nu ne-ai exclus 

din suferințele și nenorocirile pământului?". - La aceasta vă răspund că este necesar să goliți - chiar dacă 

numai puțin - paharul de suferință pe care îl beau frații voștri, pentru a le înțelege suferințele. 

50 Dacă v-am spus că în acest timp va fi distrus tot ceea ce a creat aroganța și răutatea oamenilor, nu 

credeți că și în voi există ceva de distrus, de curățat sau de ispășit? 

51 Sunteți înzestrați, dar în același timp foarte afectați de încercări. Dar dacă durerea te ține în alertă, 

amintește-ți că este doar o picătură din licoarea amară pe care o beau ceilalți oameni. Când inima ta simte 

durerea, este îndemnată să se roage, iar în acest sens recunoaște intuitiv una dintre sarcinile pe care acest 

popor le-a adus pe pământ. 

52 Rugați-vă, copiii mei, cu gânduri de lumină, pace și fraternitate, pentru că aceste rugăciuni nu se 

vor pierde în spațiu, ci puterea lor le va face să vibreze în spiritualitate și le va îndrepta spre inima celor 

pentru care v-ați rugat. Cuvântul meu nu trebuie să devină banal pentru voi, veniți cu aceeași umilință și 

fervoare ca în primele zile, pentru ca rugăciunea voastră să fie simțită de frații voștri. Pentru că va veni o 

zi în care veți simți că întreaga voastră ființă va fi zguduită, iar acea zi va fi ultima dată când vă vo i vorbi 

sub această formă. 

53 Pentru ce credeți că v-am chemat în acest timp, voi, mulțimi de oameni? A fost doar pentru a vă 

vindeca bolile sau pentru a vă reda pacea pierdută? - Nu, oameni buni, dacă v-am ridicat la viața adevărată, 

am aprins credința în inimile voastre, v-am redat zâmbetele pe fețele voastre și puterea trupurilor voastre, a 

fost pentru că am vrut să vă echipez astfel încât să vă ridicați la luptă. Dar văd că mulți se gândesc la ei 

înșiși și participă la lecțiile mele doar pentru a căuta liniștea sufletească, fără să vrea să știe cât de puțin 

despre sarcina care îi așteaptă. Alții pleacă imediat ce au primit ceea ce au dorit, fără să se intereseze de 

studierea și înțelegerea semnificației învățăturii Mele. 

54 Voi toți ați fost chemați să participați la această lucrare și, de aceea, am revărsat Cuvântul Meu 

asupra acestui popor, pentru ca ei să păstreze același lucru în inimile lor, chiar dacă este vorba doar de una 

dintre propozițiile Mele. 

55 Învățătura mea vă spune: Dacă nu faceți cunoscut Cuvântul Meu omenirii, pietrele vor vorbi pentru 

a da mărturie despre adevărul Meu și despre vremurile în care trăiți. Dar nu așteptați ca pietrele să 
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vorbească, pentru că ele o vor face făcând să tremure pământul, să se agite mările sau să izbucnească în 

torente din craterele vulcanilor. 

56 Va fi mai bine să vă pregătiți din timp, astfel încât, atunci când această lume va fi devastată de 

ciumă, de boli necunoscute și de necazuri de tot felul, voi - împrăștiați pe toate căile pământului - să 

aduceți în inimi Cuvântul Meu bun și întăritor, astfel încât să veniți ca o briză blândă pentru cei care au 

fost loviți de uragane. 

57 Lăsați deoparte lenea și folosiți-vă de timpul prețios de care vă bucurați astăzi, căci nu știți dacă în 

vremurile ce vor veni veți avea liniștea de a studia și de a vă cufunda în Cuvântul Meu. 

58 Rugați-vă ca niște buni ucenici și umpleți-vă inimile cu scopuri nobile. Nu uitați că nu fac nici o 

deosebire de rasă, clasă sau religie între voi, astfel încât, oriunde ați merge, să vă simțiți ca și cum ați fi  în 

patria voastră și să-i considerați pe toți cei pe care îi întâlniți, indiferent de rasă, drept ceea ce sunt cu 

adevărat: frații voștri. 

59 V-am adus acest Cuvânt și v-am lăsat să-l ascultați în limba voastră, dar v-am însărcinat să-l 

traduceți mai târziu în alte limbi, ca să fie cunoscut de toți. 

60 În acest fel veți începe să construiți adevăratul turn al lui Israel, cel care unește spiritual toate 

popoarele într-unul singur, care unește toți oamenii în acea lege divină, imuabilă și eternă pe care ați 

experimentat-o în lume din gura lui Isus când v-a spus: "Iubiți-vă unii pe alții!". 

61 Cercetați Cuvântul Meu până când veți fi siguri de puritatea și adevărul său. Numai atunci veți 

putea să vă urmați drumul cu curaj și să vă opuneți cu fermitate intruziunii ideilor materialiste care 

amenință spiritul. Căci materialismul este moarte, este întuneric, este jug și otravă pentru spirit. Nu 

schimbați niciodată lumina sau libertatea spiritului vostru pentru pâinea pământească sau pentru bunuri 

materiale mizere! 

62 Adevărat vă spun: Oricine se încrede în Legea mea și perseverează în credință până la sfârșit nu va 

duce niciodată lipsă de hrana materială a vieții, iar în momentele unirii sale cu Duhul meu va primi 

întotdeauna pâinea vieții veșnice prin mila mea infinită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 35  
1 Fericiți cei care îmi cer cu smerenie și credință progresul spiritului lor, căci ei vor primi ceea ce cer 

de la Tatăl lor. 

2 Ferice de cei care știu să aștepte, căci ajutorul meu milostiv le va ajunge în mâini la momentul 

potrivit. 

3 Învățați să cereți și să așteptați, știind că nimic nu scapă voinței Mele de iubire. Aveți încredere că 

voința Mea se manifestă în fiecare nevoie și în fiecare încercare a voastră. 

4 Copilul are dreptul să ceară tatălui său ceea ce este în conformitate cu legea Sa de dreptate și 

dragoste, iar tatăl, la rândul său, are datoria de a se îngriji de copil. 

5 Vă spun că cei care ascultă de voința Mea aici pe pământ se vor bucura de dragostea Mea atunci 

când vor fi în spirit. 

6 Când povara crucii tale te apasă, cheamă-l pe Ajutorul tău și imediat îți voi veni în ajutor. 

7 Rugați-vă o rugăciune scurtă, dar tare și sinceră în momentele de încercare și vă veți simți 

mângâiați; iar când veți reuși să fiți în ton cu Domnul vostru, vă voi putea spune că voia Mea este a 

voastră și voia voastră este a Mea. 

8 Rugați-vă nu numai atunci când treceți printr-o încercare dureroasă, rugați-vă și atunci când sunteți 

în pace, căci atunci inima și gândurile voastre vor putea să se ocupe de alții. Nici nu vă rugați numai 

pentru cei care v-au făcut bine sau pentru cei care nu v-au făcut rău, căci, deși acest lucru este meritoriu, 

nu este la fel de mare ca mijlocirea pentru cei care v-au făcut rău în vreun fel. 

9 Amintiți-vă că Eu, Maestrul vostru, am fost ajutorul și răscumpărătorul celor care au strigat în fața 

lui Pilat: "Răstignește-L! Răstigniți-L!" - Și tu poți să-i ajuți pe frații tăi să-și ducă crucea prin predare: 

prin rugăciuni, gânduri, cuvinte, dar și în mod material. În acest fel veți putea face mai suportabilă 

ispășirea celui care este împovărat de greutatea durerii sau a luptei sale. 

10 Acesta este un moment oportun pentru a fi milostivi. Așadar, rugați-vă, cereți și lucrați, câmpurile 

sunt fertile și vă așteaptă. 

11 Rugați-vă pentru pace pentru națiuni, atrageți-o cu rugăciunile voastre. Trimiteți balsam vindecător 

prin gândurile voastre și transmiteți lumină în mințile fraților voștri. Adevărat vă spun că cererile voastre 

nu vor rămâne niciodată neauzite și nebăgate în seamă de Tatăl vostru. 

12 Fiți pregătiți, căci mulți vor nega că M-am făcut cunoscut prin mintea omului. Dar tu le vei spune 

că nu este prima dată când se întâmplă acest lucru: că Dumnezeu a vorbit prin intermediul omului în cele 

Trei Vârste, că de la începutul timpului toate profețiile, inspirațiile și revelațiile date omenirii au fost voci 

divine primite prin intermediul omului, ghidând oamenii din toate timpurile. 

13 Cei care neagă, contrazic sau sunt indignați de mărturia ta acționează astfel pentru că nu știu ce 

este o manifestare spirituală, chiar dacă se numesc cercetători pe pământ. 

14 Este voința Mea ca omenirea, prin acest popor care a fost martor al manifestării Mele sub această 

formă, să învețe că omul a fost destinat încă de la origine să fie în comuniune cu Tatăl său Ceresc, să-L 

slujească pe această planetă ca purtător de voce și că, deși în trecut cazurile de oameni prin ale căror buze 

vorbea Domnul erau izolate, acum trăiți o perioadă în care oamenii vor atinge o mai mare perfecțiune și 

claritate în comuniunea de la spirit la spirit cu Tatăl, din generație în generație. 

15 Veți anunța că în acel timp oamenii se vor consulta cu Domnul lor pentru a realiza lucrările lor în 

lume, în conformitate cu poruncile Legii divine. Tatăl de familie le va vorbi copiilor săi cu cuvintele pe 

care Domnul i le pune pe buze. Învățătorii vor preda sub o inspirație superioară, conducătorii vor ști cum 

să comunice voința lui Dumnezeu popoarelor lor, judecătorii se vor supune vocii conștiinței lor, care este 

lumina Celui care cunoaște totul și care este, prin urmare, singurul capabil să judece cu desăvârșire. 

Medicii se vor încrede în primul rând în puterea divină, iar cuvântul lor și puterea lor de vindecare vor 

veni de la Domnul. Oamenii de știință vor înțelege sarcina atât de dificilă pe care au adus-o cu ei pe 

pământ și, datorită echipării lor spirituale, vor primi indicații divine. În cele din urmă, toți cei care au adus 

în lume misiunea de a ghida sufletele pe calea evoluției vor ști să se ridice pentru a primi revelațiile Mele 

și să le aducă în inimile oamenilor cu lumina și puritatea cu care le-au primit. 

16 Vă vorbesc despre o epocă care vine și pe care ar trebui să o anunțați și să o profețiți cu 

certitudinea că se va întâmpla. Dar dacă frații tăi își bat joc de profeția ta, nu dispera, căci chiar și 
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apostolul Ioan, când a făcut cunoscut ceea ce a primit în unirea sa cu Tatăl, a fost batjocorit și chiar 

considerat nebun. Cu toate acestea, a venit ceasul împlinirii a tot ceea ce părea imposibil pentru unii și 

ciudat și de neînțeles pentru alții. 

17 Timpul în care trăiți astăzi este exact cel în care se împlinește tot ceea ce am spus prin gura acelui 

clarvăzător, profet și purtător de cuvânt al Maestrului. 

18 Din cauza viziunii sale spirituale, acest apostol al iubirii și al adevărului a fost persecutat, 

martirizat și exilat. Cu toate acestea, nu i-a lipsit protecția Mea împotriva persecutorilor și călăilor săi, și 

de aceea vă spun să nu vă temeți. Dacă te vor întemnița din acest motiv, te voi elibera; dacă îți vor refuza 

munca sau pâinea, te voi păstra; dacă te vor umili sau calomnia, te voi lăuda și îți voi face dreptate; și dacă 

te vor ucide, te voi învia la viața adevărată. 

19 De aceea vă spun mereu să vă pregătiți prin rugăciune pentru a putea răspândi această profeție și a 

da această mărturie fraților voștri cu o inimă plină de blândețe, putere, credință și iubire. 

20 Tot ceea ce veți face în această pregătire în numele meu va trebui să dea roade bune și veți vedea 

că tot ceea ce ați dorit se va împlini. 

21 Așa cum am împlinit toate promisiunile Mele față de oamenii din vremurile trecute, așa le voi 

împlini și față de voi. 

22 Trăiți în vremuri de frică, în care oamenii se purifică golindu-și până la capăt paharul suferinței. 

Dar cei care au studiat profețiile știau deja că era iminentă vremea când vor izbucni războaie peste tot, 

deoarece națiunile nu se înțelegeau între ele. 

23 Bolile și plăgile necunoscute nu au apărut încă în rândul omenirii și îi derutează pe oamenii de 

știință. Dar când durerea va atinge apogeul printre oameni, ei vor avea încă puterea să strige: "Pedeapsa lui 

Dumnezeu!". Dar nu eu pedepsesc, ci voi sunteți cei care vă pedepsiți singuri atunci când vă abateți de la 

legile care vă guvernează spiritul și trupul. 

24 Cine a dezlănțuit și a provocat forțele naturii dacă nu nebunia oamenilor? Cine a sfidat legile 

Mele? - Aroganța oamenilor de știință! Dar vă spun cu adevărat, această durere va servi la dezrădăcinarea 

buruienilor care au crescut în inimile oamenilor. 

25 Câmpurile vor fi acoperite de cadavre, chiar și cei nevinovați vor pieri. Unii vor muri de foc, alții 

de foame, iar alții de război. Pământul se va cutremura, forțele naturii se vor pune în mișcare, munții vor 

vărsa lavă, iar mările se vor agita. 

26 Le voi permite oamenilor să-și împingă depravarea până la limita pe care le-o permite liberul lor 

arbitru, astfel încât, îngroziți de propria lor operă, să simtă în spirit adevărate remușcări. 

27 Ucenici umili, oameni ai iubirii pentru frații voștri, deși sunteți plini de imperfecțiuni: contracarați 

influența patimilor dezlănțuite de război cu gânduri de pace, cu rugăciuni saturate de lumină spirituală, cu 

cuvinte de fraternitate și cu fapte care conțin adevăr și caritate. Trebuie să fiți pregătiți, pentru că la 

sfârșitul războiului, când această luptă se va încheia, mulțimile vor veni de departe în căutare de balsam 

pentru trup și pentru suflet. 

28 Nu ne părăsi când va veni ceasul acela, Stăpâne", îmi spun acești oameni. La care eu răspund că nu 

vă pot părăsi, pentru că sunt prezent în tot ceea ce este creat. 

29 Voi vorbi oamenilor prin forțele naturii, din mări va izbucni Vocea Mea și de la un capăt la altul al 

acestei planete, spiritele se vor simți atinse de Lumina Celui care este singurul care vă poate spune cu 

adevărată tandrețe: "Iubiți-vă unii pe alții!". 

30 Pentru mulți, această poruncă va deveni judecătorul lor, alții o vor simți în inima lor ca pe o rană 

deschisă, iar pentru unii va fi ca un paznic care nu-i va lăsa să doarmă de dragul împlinirii ei. 

31 Vedeți acum că nu Mă voi putea despărți de voi, așa cum a spus odată unul dintre profeții Mei: că 

în acest timp Duhul Meu se va revărsa peste toată făptura și peste orice duh. 

32 Oriunde vei merge, voi merge înaintea ta. Oriunde Mă veți căuta, Mă veți găsi. Oriunde vă veți 

întoarce ochii, Mă veți vedea. Dar nu vreau să vă anunț cu Cuvântul Meu în această zi doar amărăciuni și 

semne de mari necazuri. Când vă vorbesc despre toate acestea, o fac pentru a vă lăsa treji și să vă rugați, 

astfel încât încercările să nu vă surprindă în momentul în care vor veni peste voi. 

33 Așa cum v-am anunțat războiul și marile nenorociri care așteaptă omenirea, vă mai spun că va veni 

ziua în care toate națiunile pământului se vor bucura de pace, când oamenii se vor iubi unii pe alții în 
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Mine, iar viața lor, munca lor, faptele lor în lume vor fi o adorație plăcută care se va înălța către Mine ca o 

tămâie parfumată de pe această planetă. 

34 Mă întrebi: "Doamne, când va veni acest timp?". Iar eu vă răspund: Când omenirea s-a purificat 

prin durere, pocăință, reînnoire și practicarea binelui. 

35 Dacă spiritul omului își va respecta legământul pe care l-a încheiat cu Tatăl său, Eu, la rândul Meu, 

Îmi voi respecta promisiunile până la sfârșit. Voi face cunoscut secretul Meu și îl voi răspândi în 

înțelepciune, pace și revelații printre copiii Mei. 

36 Poporul meu, vegheați și rugați-vă atâta timp cât umblați prin această lume. Pregătiți-vă spiritual și 

fizic, pentru că în curând vă voi trimite să vorbiți despre adevărul Meu. 

37 Pregătește-ți spiritul prin practica rugăciunii, a carității și a smereniei, pe care ți-o arată învățătura 

mea, și pregătește-ți și trupul, îndepărtându-l de vicii, de obiceiuri rele și făcându-l docil până când îl vei 

face un colaborator desăvârșit al Duhului. Odată echipat, veți experimenta claritatea cu care calea va 

apărea în fața voastră. De aceea vă spun că viața spiritului, de la plecarea sa din sânul divin până la 

întoarcerea sa, este o scară de dezvoltare. 

38 Când Tatăl te-a creat, te-a așezat pe prima treaptă a scării, pentru ca tu să ai ocazia de a-l cunoaște 

și înțelege cu adevărat pe Creatorul tău, pe măsură ce parcurgi această cale. Dar cât de puțini au început 

calea ascendentă a dezvoltării după ce au părăsit prima treaptă! Cei mai mulți s-au unit în neascultarea și 

răzvrătirea lor, au folosit prost darul libertății și nu au ascultat de vocea conștiinței; s-au lăsat dominați de 

materie și au creat astfel o putere - cea a răului - prin emanațiile lor și au săpat un abis în care au fost 

nevoiți să-i tragă prin influența lor pe frații lor, care au început o luptă sângeroasă între slăbiciunile și 

corupțiile lor și dorința lor de înălțare și puritate. 

39 Cât de diferită ar fi fost viața pe care ați fi dus-o pe pământ dacă ați fi rămas constant în bunătate și 

dreptate. Căci în ea ați fi cules roadele iubirii Mele. Cu toate acestea, nu sunteți pierduți și nici nu v-am 

alungat din împărăția Mea. Dovada este că atunci când am venit la voi, înfășurându-Mi Prezența în formă 

umană, am coborât în lumea pe care ați creat-o cu atâtea erori și imperfecțiuni. 

40 Aici, în această lume, v-am dat Sângele și Trupul Meu pentru a vă dovedi că vă iubesc, în ciuda 

aberațiilor și a ingratitudinii voastre. 

41 Legea Mea imuabilă, pe care v-am dat-o în cele dintâi timpuri, îndemnurile profeților pentru bine, 

Doctrina Mea și fiecare dintre mesajele Mele sunt lumina spirituală pe care omul a primit-o prin 

conștiință; iar spiritul său s-ar fi contopit cu al Meu dacă ar fi rămas în Lege și în puritate de la începutul 

dezvoltării sale. 

42 Curvia oamenilor, ignoranța lor, lipsa lor de înălțare spirituală și suferințele cauzate de fărădelegile 

lor au fost prilejul cu care Tatăl a coborât pentru a-i salva, făcându-le cunoscută Cartea Înțelepciunii, pe 

care o disprețuiseră de dragul plăcerilor lumii, și pentru a le arăta încă o dată adevărata cale. 

43 Au trecut multe secole și de multe ori ființele au trebuit să se întoarcă în lume; totuși, ele încă nu 

înțeleg esența Legii Mele și natura propriului lor spirit. 

44 Mă fac încă cunoscut oamenilor într-un mod umanizat, deși vă spun că ceea ce vă dezvălui în acest 

timp este învățătura care va ridica spiritele la nivelul de care vă vorbesc și de la care vor putea recunoaște 

și corecta orice eroare, reconstrui ceea ce a fost distrus și recâștiga tot ceea ce au pierdut. 

45 În semănatul Meu divin, nicio sămânță nu se pierde, chiar dacă căderile oamenilor au întârziat 

înflorirea și fructificarea ei spirituală. 

46 În acest timp, pământul este dezgropat cu mare durere pentru omenire, dar este necesar ca Eu să 

găsesc sămânța Mea pentru a o separa de neghină. 

47 Care a fost cauza păcatului tău și a neascultării de Legea Mea? 

48 Ascultați, ucenicilor: înainte de a veni la viață, eu eram deja prezent și în Duhul meu era ascuns al 

vostru. Dar nu am vrut ca voi să moșteniți Împărăția Mea fără să fi câștigat merite. Nu am vrut ca voi să 

posedați ceea ce a fost fără să știți cine v-a creat și nici nu am vrut să plecați fără direcție, fără scop și fără 

ideal. 

49 De aceea v-am dat conștiința, pentru ca ea să vă servească drept ghid. V-am acordat liberul arbitru 

pentru ca faptele voastre să aibă o valoare adevărată înaintea Mea. Ți-am dat spiritul pentru ca el să 

tânjească mereu să se înalțe spre ceea ce este luminos și pur. Ți-am dat corpul pentru ca prin intermediul 

inimii să ai sentimentul binelui și al frumosului și pentru ca acesta să îți servească drept piatră de 
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încercare, drept test constant și, de asemenea, ca instrument pentru a trăi în lumea materială. Pământul a 

fost o școală pentru spiritul vostru; niciodată nu a lipsit prezența Maestrului Divin. Viața umană a fost o 

carte de profundă înțelepciune pentru spiritul întrupat. 

50 Când spațiul a fost luminat pentru prima dată de prezența spiritelor, acestea - întrucât încă se 

clătinau și se împiedicau ca niște copii mici și nu aveau nici dezvoltarea, nici puterea de a rămâne în 

locurile de înaltă spiritualizare - au simțit nevoia unui sprijin, a unei baze pentru a se simți puternice, și 

astfel li s-a dat materie și o lume materială, iar în noua lor stare au dobândit experiență și cunoaștere.* 
* A se vedea nota 5 din apendice. 

51 Încă nu ați devenit conștienți de misiunea pe care trebuie să o îndepliniți în acest moment în rândul 

umanității, dar vă voi face cunoscut, prin Cuvântul Meu, lupta voastră și calea de a ajunge la țintă. 

52 Creierul vostru este mic și, de unul singur, nu reușește să înțeleagă valoarea darurilor pe care le 

posedați și semnificația lucrării pe care Tatăl trebuie să o realizeze în rândul umanității prin intermediul 

acestui popor. 

53 Voința Mea înțeleaptă și puternică pregătește calea pentru ca mesagerii Mei, discipolii Mei, 

profeții Mei să meargă mai departe cu vestea bună a manifestării Cuvântului Meu, pentru ca ei să 

pregătească în același timp calea pentru ca marile mulțimi de frați ai voștri, pe care voi îi numiți străini, să 

vină în sânul națiunii voastre. 

54 Acele mulțimi vor părea să vină în căutare de pâine pentru trup și de pace pentru inimă. Cu toate 

acestea, știu că spiritul lor va fi cel care va urmări împlinirea promisiunii Mele care a fost păstrată în 

adâncul fiecărui spirit. 

55 Din țări și națiuni îndepărtate veți vedea frații voștri sosind în dorința de eliberare a spiritului lor. 

Din Palestina antică vor veni și ei în masă, ca atunci când triburile lui Israel au traversat deșertul. 

56 Pelerinajul său a fost lung și dureros de când l-a alungat din pântecele său pe cel care i-a oferit 

împărăția Sa ca pe o nouă moștenire. Dar se apropie deja de oaza în care se va odihni și va reflecta asupra 

Cuvântului Meu, iar apoi, întărită în cunoașterea Legii Mele, va continua pe calea care îi arată dezvoltarea 

sa demult uitată. Atunci îi veți auzi pe mulți spunând că națiunea voastră este noul pământ al făgăduinței, 

Noul Ierusalim. Le veți spune, totuși, că acel pământ făgăduit este dincolo de această lume și că pentru a 

ajunge la el trebuie să o faci în spirit, după ce ai trecut prin marele deșert al încercărilor acestui veac. Să le 

spui, de asemenea, că această națiune nu este decât o oază în mijlocul deșertului. Dar veți înțelege, oameni 

buni, că oaza trebuie să ofere umbră pentru cei care rătăcesc epuizați și, în plus, trebuie să ofere apa sa 

cristalină și proaspătă pentru buzele uscate ale celor care se refugiază în ea. 

57 Ce este acea umbră și acea apă despre care vă vorbesc? - Învățătura mea, oameni buni, instrucția 

mea divină în activitatea iubirii. Și în cine am pus eu această bogăție de har și binecuvântări? - În voi, 

oameni buni, ca să vă eliberați tot mai mult inima de orice egoism și să o prezentați ca o oglindă curată în 

fiecare din faptele voastre. 

58 Nu s-ar umple de bucurie mințile și inimile voastre dacă, prin iubirea voastră, ați putea converti 

acel popor, atât de atașat de tradițiile sale și stagnant spiritual, la doctrina spirituală trinitaromariană? Nu 

ar fi oare bucurie printre voi dacă vechiul Israel ar fi convertit prin mijlocirea noului Israel, adică dacă 

primul ar obține harul prin cel de-al doilea? Până în prezent, nimic nu a convins poporul evreu că trebuie 

să se despartă de vechile tradiții pentru a se putea realiza moral și spiritual. Este vorba de oamenii care 

cred că îndeplinesc legile lui Iehova și ale lui Moise, dar care, în realitate, se închină în continuare la 

vițelul lor de aur. 

Se apropie momentul în care acest popor rătăcit, împrăștiat în toată lumea, va înceta să mai privească spre 

pământ și își va ridica ochii spre cer în căutarea Celui care le-a fost promis de la început ca Răscumpărător 

al lor și pe care l-au judecat greșit și l-au ucis pentru că l-au considerat sărac și nu au găsit nimic bun în El. 

59 Acum vine ceasul în care crucea pe care Mi-au impus-o prin judecată va deveni cotorul dreptății 

pentru fiecare dintre aceste spirite, până când, în cele din urmă, buzele lor vor exclama: "Isus a fost 

Mesia!". 

60 Mă vor căuta în sărăcia lor spirituală, în mizeria și durerea lor și vor fi surprinși când vor vedea că 

Cel care în ochii lor nu poseda nimic în lume, posedă totul, și că acele comori și acea împărăție despre care 
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le-a vorbit atât de des erau adevărul, și vor realiza că nimic în lume - nici o comoară, nici o bogăție, nici o 

bogăție, nu se poate compara cu pacea Duhului. 

61 Dacă poporul acela Mi-a întors spatele, Eu încă îl mai aștept. Căci oamenii își pot încălca cuvântul 

dat și chiar legământul, dar Eu sunt imuabil și nu Îmi voi încălca niciodată promisiunile. 

62 Dacă i s-a spus că Eu voi fi Răscumpărătorul lui, îl voi răscumpăra; dacă i s-a spus că îl voi aduce 

în Împărăția Mea, îl voi aduce în Împărăția Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 36  
1 În fața blândeții blândeții Cuvântului Meu, o remușcare profundă cuprinde spiritul care s-a abătut 

de la calea dezvoltării. Blândețea iubitoare a cuvintelor Mele îl face pe om să plângă, pentru că acceptă că 

păcatele sale nu merită să fie iertate. 

2 Îl mângâi pe cel care se pocăiește sincer, îi iert fărădelegile și îl ajut să repare răul pe care l-a 

provocat. Să știi că cel care nu se pocăiește nu ajunge la Mine, căci numai din pocăință pot ieși înnoirea, 

îndreptarea și purificarea. De asemenea, să știți că numai spiritele purificate pot intra în prezența mea. Dar 

cum ai putea simți cu adevărat pocăință dacă nu ai cunoaște măreția fărădelegilor tale? A trebuit să vin la 

oameni pentru a-i face să înțeleagă ce înseamnă în fața Justiției divine: să iei viața unui semen, să distrugi 

credința, să înșeli un spirit, să trădezi o inimă, să profanezi inocența, să provoci o rușine, să iei unui frate 

ceea ce este al lui; să minți, să umilești și atâtea imperfecțiuni care au rămas neobservate de voi pentru că 

v-ați obișnuit cu toate acestea. Dar Cuvântul Meu de iubire a venit și în esența lui ați găsit prezența unei 

justiții perfecte care v-a făcut să recunoașteți, prin conștiința voastră, fiecare dintre faptele voastre rele, v-a 

făcut să vă examinați gândurile și v-a reamintit de împlinirea voastră spirituală pe care o uitaserăți deja. 

3 Abia atunci ai realizat măreția fărădelegilor tale, amploarea greșelilor tale, care înainte ți se păreau 

nesemnificative, și abia atunci ai evaluat corect gravitatea multor suferințe și dureri pe care le-ai provocat. 

Atunci v-ați simțit rușinați de voi înșivă, ați simțit că sunteți priviți de Mine în toată goliciunea voastră și 

cu toate petele voastre. De aceea, auzind Cuvântul Meu plin de tandrețe, pace și puritate, pentru o clipă te-

ai simțit nedemn de iubirea Mea. Dar imediat ați auzit că tocmai pe voi vă căutam, iar inima voastră, care 

s-a spălat cu lacrimile sale ca dovadă că v-ați pocăit că trebuie să vă purificați și să Mă slujiți, a început 

calea evoluției sale spirituale. 

4 Este imposibil ca unul dintre copiii mei să mă uite, deoarece poartă cu el în spiritul său conștiința, 

care este lumina Spiritului meu, prin care trebuie să mă recunoască mai devreme sau mai târziu. 

5 Pentru unii este ușor să pătrundă în sensul Cuvântului Meu și să găsească acolo lumina; dar pentru 

alții, Cuvântul Meu este o ghicitoare. 

6 Vă spun că nu toți pot înțelege spiritualitatea mesajului Meu în acest moment. Cei care nu pot, vor 

trebui să aștepte vremuri noi pentru ca spiritul lor să poată deschide ochii la lumina revelațiilor Mele. 

7 Nu am venit niciodată la oameni învăluiți în mister. Dacă v-am vorbit la figurat, pentru a vă 

dezvălui Divinul sau pentru a reprezenta Eternul într-o formă materială, am făcut-o pentru ca voi să Mă 

înțelegeți. Dar dacă oamenii se opresc la venerarea formelor, obiectelor sau simbolurilor în loc să caute 

sensul acestor învățături, este firesc să sufere secole de stagnare și să vadă misterul în orice. 

8 Încă de pe vremea șederii lui Israel în Egipt, când Sângele Meu a fost întruchipat de cel al unui 

miel, au existat oameni care au trăit doar după tradiții și ritualuri, fără să înțeleagă că acel sacrificiu era o 

imagine a Sângelui pe care Hristos urma să-l verse pentru a vă da Viața Spirituală. Alții, care cred că se 

hrănesc cu Trupul Meu, mănâncă pâine materială fără să vrea să înțeleagă că, atunci când le-am dat pâinea 

ucenicilor Mei la Cina cea de Taină, am făcut-o pentru a-i face să înțeleagă că cel care ia înțelesul 

Cuvântului Meu ca pe o hrană, se hrănește cu Mine. 

9 Cât de puțini sunt cei care sunt capabili să înțeleagă învățăturile Mele divine în adevăr, și cât de 

puțini sunt cei care le interpretează cu duhul. Amintiți-vă, totuși, că nu v-am dat revelația divină dintr-o 

dată, ci că v-am explicat-o puțin câte puțin cu fiecare dintre învățăturile mele. 

10 Dacă ați căzut ocazional în confuzie și ați aruncat asupra altora o interpretare eronată, este firesc ca 

astăzi să nu înțelegeți clar învățătura spirituală a Erei a Treia și nici să o interpretați corect. 

11 Este necesar să începeți să vă răsturnați idolii, să vă distrugeți vechile erori și să vă puneți în ordine 

gândurile, pentru a deveni conștienți că, din cele mai vechi timpuri, Tatăl v-a vorbit întotdeauna despre 

Spirit și, deși a folosit adesea imagini materiale pentru a vă învăța, El s-a referit întotdeauna la Viața 

Spirituală. 

12 Treziți-vă din somnul vostru, oameni, lăsați spiritul vostru să exploreze Cuvântul Meu. Căci, în 

adevăr vă spun, dacă studiați bine una dintre învățăturile Mele și o înțelegeți, veți fi pătruns în miezul 

spiritual al revelațiilor Mele. 

13 Amintiți-vă de instrucțiunea în care v-am spus: "Cereți, cereți, ca să vi se dea". Astăzi vă spun: 

Învățați să întrebați. 
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14 Când vă spun acum că trebuie să învățați să cereți, este pentru că, în trecut, cererea voastră era 

incompletă și egoistă; vă gândeați să cereți doar pentru voi înșivă sau pentru cei dragi vouă. Învățătura 

mea de astăzi vă spune că trebuie să învățați să simțiți durerea celorlalți. Experimentați și simțiți durerea și 

suferința aproapelui vostru, nenorocirile care îi chinuie pe frații voștri. Trebuie să învățați să îl înțelegeți 

pe cel care poartă o rană în secret și să simțiți suferințele celor pe care nu îi puteți vedea pentru că sunt 

departe. Printre aceștia din urmă trebuie să vă gândiți la cei care sunt acasă la alte popoare și națiuni, la cei 

care sunt în alte lumi sau în lumea de dincolo. Nu vă temeți dacă într-o zi uitați de voi înșivă și vă gândiți 

doar la ceilalți, pentru că nu veți pierde nimic. Să știi că cel care se roagă pentru alții o face și pentru el 

însuși. 

15 Câtă bucurie îi dați Duhului Meu când vă văd că vă ridicați gândurile în căutarea Tatălui vostru. 

Vă fac să simțiți prezența Mea și vă inundă de pace. 

Căutați-mă, vorbiți-mi, nu vă supărați dacă gândurile voastre sunt prea stângace pentru a vă exprima 

cererea; Eu voi ști să le înțeleg. Vorbește-Mi cu încrederea cu care se vorbește cu Tatăl său. Mie îmi 

mărturisești plângerile tale ca și cum ai face-o cu cel mai bun prieten al tău. Întreabă-Mă ce nu știi, tot ceea 

ce nu cunoști, și Eu îți voi vorbi cu cuvântul Maestrului. Dar rugați-vă pentru ca în acel moment 

binecuvântat în care spiritul vostru se ridică la Mine, să primiți lumina, puterea, binecuvântarea și pacea pe 

care vi le acordă Tatăl vostru. 

16 Mai am încă multe revelații pentru spirit în viitor, prin intermediul rugăciunii. Perfecționați-vă în 

această manifestare și veți putea atinge perfecțiunea în cererile voastre, adică veți învăța să cereți. 

17 Când spiritul tău va intra în valea spirituală pentru a da socoteală de șederea și de lucrările sale pe 

pământ, ceea ce îți cer cel mai mult va fi tot ceea ce ai cerut și ai făcut în folosul fraților tăi. Atunci vă veți 

aminti de cuvintele Mele în ziua aceea. 

18 Sfârșitul unei epoci și începutul unei noi epoci a adus această criză și haosul pe care îl 

experimentați. Este același lucru care i se întâmplă unei persoane grav bolnave atunci când se apropie 

însănătoșirea: pare mai degrabă că a venit moartea. 

19 Cu cât este mai mare această criză în umanitate, cu atât mai mare va fi sănătatea ei ulterioară. 

Adevăr vă spun că așa va fi și v-am anunțat de milenii. Acum trebuie să vă echipați, să vă întăriți în 

credință și să vă pregătiți de luptă. 

20 Vouă, celor care auziți des acest cuvânt, vă spun: Vegheați și rugați-vă, pentru că va veni un timp 

de mare necaz pentru toți, un timp în care oamenii nu se vor folosi de toată puterea lor, de aurul lor, nici de 

învățătura lor pentru a diminua gravitatea justiției divine. În acele zile veți fi martorii unor evenimente 

care vor părea absurde și ilogice pentru cei mândri și îngâmfați; căci se va întâmpla ca cei învățați să se 

întoarcă spre cei pe care îi credeau ignoranți, ca cei bogați și puternici să-i caute pe cei nevoiași, pentru că 

la ei va fi mai multă înțelegere și seninătate în fața încercărilor, mai multă caritate și mai multă bogăție 

spirituală. 

21 Unii îmi spun în inima lor: "Învățătorule, nu a trebuit să aștept aceste momente de durere pe care le 

anunți, căci toată viața mea a fost plină de încercări dureroase". La aceasta vă spun: Fericiți cei care v-ați 

îndurat suferința, căci atunci când vor veni acele zile nu veți mai plânge, ci veți putea da curaj și 

mângâiere celor care nu au cunoscut asemenea suferință. 

22 Adevărat vă spun: Dacă majoritatea oamenilor beau astăzi paharul suferinței, este pentru că 

soldatul este oțelit doar în luptă, iar eu vă spun că se apropie bătălia finală, marea bătălie. Nu vă închideți 

ochii și urechile în acele momente la durerea fraților voștri și nu încercați să vă ascundeți de moarte. Căci 

vă spun cu adevărat că, acolo unde oamenii cu puțină credință sau fără credință văd sfârșitul, acolo va fi 

începutul; acolo unde ei cred că văd moartea, acolo va fi viața. Căci voi fi prezent pentru a vă acoperi cu 

dragostea mea și pentru a vă ajuta să intrați în lumea pe care trebuie să o restaurați. 

23 Vă pun la curent cu totul din timp, astfel încât să nu vă surprindă nimic. Căutați mijloacele de a-i 

avertiza pe ceilalți și de a-i îndemna la pregătire, rugăciune, îndreptare și vigilență. 

24 Amintiți-vă că Eu sunt Cuvântul Tatălui, că esența divină pe care o primiți în acest cuvânt este 

lumina acestui Spirit Creator, că am lăsat o parte din Spiritul Meu în fiecare dintre voi. Dar când vedeți 

sărăcia care înconjoară mulțimea care Mă ascultă acum și umilința sălii în care vă adunați, Mă întrebați în 

tăcere: "Stăpâne, de ce nu ai ales pentru manifestarea Ta în acest moment unul dintre acele mari temple 

sau biserici unde Ți s-ar fi putut oferi altare bogate și ceremonii solemne demne de Tine?". 
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25 Răspund acelor inimi care gândesc astfel despre Stăpânul lor: Nu oamenii M-au adus în această 

sărăcie. Eu însumi am ales pentru manifestarea Mea locuința umilă din suburbia săracă a orașului vostru, 

pentru a vă face să înțelegeți că nu tributuri materiale sau ofrande exterioare cer de la voi, ci dimpotrivă: 

m-am întors tocmai pentru a predica încă o dată umilința, pentru ca voi să vă spiritualizați în ea. 

26 Resping tot ceea ce este vanitate și fast uman, căci numai ceea ce este spiritual, ceea ce este nobil 

și generos, ceea ce este pur și etern, ajunge la Spiritul Meu. Amintiți-vă că i-am spus femeii din Samaria: 

"Dumnezeu este Duh, iar cei care I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr". Căutați-mă în 

Infinit, în Pur, și acolo mă veți găsi. 

27 Dintre ofrandele materiale pe care umanitatea mi le prezintă, accept doar intențiile bune, dacă sunt 

bune cu adevărat; pentru că o intenție generoasă și nobilă nu se exprimă întotdeauna printr-un dar. Cât de 

des oamenii Îmi oferă sacrificiul lor pentru a-și acoperi faptele rele sau pentru a cere ceva de la Mine în 

schimb. De aceea vă spun că pacea spiritului nu poate fi cumpărată, că petele voastre întunecate nu vor fi 

spălate de bogății materiale, chiar dacă Mi-ați putea oferi cea mai mare comoară. 

28 Pocăința, durerea de a mă fi jignit, înnoirea, amendamentul, repararea greșelilor comise, toate 

acestea cu umilința pe care v-am învățat-o, da, atunci oamenii îmi oferă adevăratele jertfe ale inimii, minții 

și gândirii, infinit mai plăcute Tatălui vostru decât tămâia, florile și lumânările. 

29 De ce să-mi oferiți ceea ce am creat pentru voi? De ce Îmi oferiți flori, când ele nu sunt opera 

voastră? 

Dacă, pe de altă parte, îmi oferiți fapte de iubire, de milă, de iertare, de dreptate, de ajutorare a aproapelui 

vostru, acest tribut va fi cu siguranță spiritual și se va înălța până la Tatăl ca o mângâiere, ca un sărut pe 

care copiii îl trimit Domnului lor de pe pământ. 

30 Manifestarea Mea prin intermediul minții umane este simplă și clară, la fel ca și forma în care Mă 

exprim. Totuși, te face să tremuri, să înțelegi un trecut pe care spiritul tău îl cunoaște deja și te face să vezi 

clar evenimentele care aparțin viitorului. De aceea rămâneți fermecați atâta timp cât Mă ascultați, pentru 

că nimeni nu știe să citească în inimi ca acest Maestru. 

31 De pe diferite meleaguri veniți să vă refugiați la umbra binefăcătoare a copacului care se întinde 

întinzându-se și care îi invită pe toți călătorii să se răcorească sub frunzele sale. Dar eu vă spun că a sosit 

deja vremea când oameni din țări îndepărtate vor veni în această națiune. 

32 Intuiția și presimțirea vor fi cele care îi vor conduce pe cei care vor veni la tine; ei vor veni căutând 

mărturia și pacea ta. Pentru mulți dintre ei, un cuvânt de la cei pe care vă învăț va fi suficient pentru a se 

apuca să-și îndeplinească sarcina de adevărați apostoli ai spiritismului. 

33 Vai de această națiune dacă nu va fi pregătită să primească pe străin cu o inimă iubitoare, căci nici 

o piatră din cetățile ei nu va fi lăsată pe alta, așa cum s-a întâmplat cu Ierusalimul! 

34 Nu ați devenit conștienți de faptul că purificarea voastră trebuie să vă facă demni de a primi 

învățăturile mele, pe care trebuie să le comunicați celor care bat la ușile voastre? Nu v-ați amintit că în 

acest timp de furtuni, de războaie și de pasiuni, vreau ca voi să fiți barca de salvare care să navigheze 

nestingherită între valurile răutății și să-i salveze pe frații voștri? 

35 Ferice de cel ce se pregătește, căci Mă va auzi din duh în duh. 

36 Rugați-vă pentru frații voștri din această națiune în care trăiți, pentru ca ei să fie răbdători în 

încercări și să ajungă la purificare. Un mare destin spiritual a adus acest popor pe pământ, iar pentru a-l 

împlini este esențial ca el să fie zgomotos, echipat și vigilent. 

37 Înțelegeți că nu trebuie să amestecați lucruri inutile cu învățăturile Doctrinei Mele. Trebuie să le 

faceți cunoscute cu aceeași puritate cu care le-ați primit de la Mine. Răspândiți învățăturile mele prin 

exemplul și mărturia voastră în regiuni, sate și provincii, și aveți grijă ca și frații voștri să fie întăriți în ele. 

Acest popor trebuie să se înmulțească, să se înzestreze și să trăiască spiritual, pentru că prin faptele lor vor 

deveni apărătorii acestui adevăr. 

38 Dobândiți merite, o, oameni buni, și prin aceste merite obțineți acest har pentru cei care vă vor 

primi mâine în casele lor sau pe care va trebui să îi primiți în casele voastre. 

39 Învață-i să înțeleagă și să priceapă că astăzi am venit în Duhul Sfânt să Mă fac cunoscut prin 

trupuri nepricepute și păcătoase. Nimeni în acest corp uman 

Vezi Doamne! Veți auzi Cuvântul, căci în el se află esența divină, ceea ce iese din Spiritul Meu. Acest 

Cuvânt este "Cuvântul", iar "Cuvântul" sunt Eu, Cel care vă vorbește din infinit. 
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40 "Cuvântul" este Iubire și este Înțelepciunea revelată în Cuvânt. Ascultați acest glas, mulțimi, și nu 

rămâneți indiferenți, căci vă aflați în sanctuarul Divinității Mele. Trebuie să vă reînnoiți. Dacă nu vă 

purificați mintea, nu veți fi capabili să înțelegeți învățătura Mea. 

41 Ferice de cei care se străduiesc să împlinească Legea Mea, căci în curând va străluci în ei lumina 

înțelepciunii. 

42 Binecuvântat este cel care luptă pentru perfecțiunea spiritului său, pentru că a fost inspirat de cel 

mai înalt ideal pe care îl poate atinge un copil al lui Dumnezeu. 

43 Eu vă lustruiesc inimile, căci din ele voi face să izvorască apă de viață pentru cei însetați. 

44 Când va veni ora îndeplinirii sarcinii tale, nu acționa după voia ta și ferește-te să adaugi ideile tale 

imperfecte la cuvântul sau la lucrarea Mea. Pentru că ați cădea în profanare și falsificare, iar faptele 

voastre bune ar fi fost șterse din Cartea Vieții Adevărate. 

45 Vă veți înarma cu adevărul Meu și veți intra în locuințe. Trebuie să lăsați Cuvântul Meu să fie 

ascultat, și atunci va veni pacea. 

46 Uneori veți fi recunoscuți ca mesageri sau lucrători ai Doctrinei spirituale trinitariene-mariane. Pe 

de altă parte, se va întâmpla să fiți aruncați în stradă, calomniați sau acuzați că sunteți impostori. Dar nu vă 

temeți, căci dacă vă vor condamna, momentul judecății lor va veni și pentru ei, iar dacă nu au fost în stare 

să deschidă ochii la adevăr atunci când le-ați vorbit, atunci când vor fi judecați de Mine, își vor aminti 

cuvintele voastre și vor vedea lumina. 

47 Când spiritul unui mare păcătos se desprinde de această viață materială pentru a intra în Valea 

Spirituală, el este uimit să descopere că iadul, așa cum și-l închipuia el, nu există și că focul despre care i 

s-a vorbit în trecut nu este altceva decât efectul spiritual al faptelor sale atunci când se confruntă cu 

judecătorul inexorabil care este conștiința sa. 

48 Această judecată veșnică*, această strălucire care răsare în mijlocul întunericului care îl înconjoară 

pe acel păcătos, arde mai tare decât cel mai fierbinte foc pe care ți-l poți imagina. Dar nu este o tortură 

pregătită dinainte ca o pedeapsă pentru cel care M-a ofensat, nu, acest chin izvorăște din conștientizarea 

fărădelegilor comise, din suferința de a-L fi ofensat pe Cel care i-a dat existența, de a fi folosit prost timpul 

și toate bunurile pe care le-a primit de la Domnul său. 
Veșnic" înseamnă aici opusul pământesc-temporal, adică din altă lume, dar nu: care continuă în veșnicie. 

49 Credeți că ar trebui să-l pedepsesc pe cel care Mă rănește prin păcatele sale, deși știu că păcatul îl 

rănește mai mult pe cel care îl comite? Nu vedeți că păcătosul însuși este cel care își face rău lui însuși și 

că nu vreau să măresc nenorocirea pe care și-a provocat-o singur prin pedeapsa sa? Îi permit doar să se 

privească pe sine însuși, să audă vocea inexorabilă a conștiinței sale, să se întrebe și să-și răspundă, să-și 

recupereze memoria spirituală pe care a pierdut-o prin materie și să-și amintească originea, destinul și 

jurămintele sale; și acolo, în această judecată, el trebuie să experimenteze efectul "focului" care îi extirpă 

răul, care îl topește din nou ca pe aurul din creuzet, pentru a îndepărta din el ceea ce este dăunător, ceea ce 

este inutil și tot ceea ce nu este spiritual. 

50 Când un duh se oprește pentru a asculta vocea și judecata conștiinței sale - adevărat vă spun că în 

acel ceas el este în prezența Mea. 

51 Acest moment de odihnă, de liniște și de claritate, nu vine pentru toate spiritele în același timp. 

Unii intră repede în această examinare a lor înșiși și astfel își salvează multă suferință. De îndată ce se 

trezesc la realitate și își dau seama de greșelile lor, se pregătesc și se apucă să ispășească până la capăt 

faptele lor rele. Altora care sunt orbiți - fie din cauza viciilor, fie din cauza vreunui resentiment, fie pentru 

că au dus o viață de păcat - le ia mult timp să iasă din orbire. Alții, nemulțumiți pentru că se cred răpiți 

prea devreme de pe pământ, când totul le zâmbea încă, blestemă și blasfemiază, amânând posibilitatea de a 

se elibera de confuzia lor; și ca acestea, există un mare număr de cazuri pe care numai înțelepciunea Mea 

le cunoaște. 

52 Nici nu există locuri create de Mine special pentru a ispăși fărădelegile comise de copiii Mei. Vă 

spun că nu există lume în care să nu fi pus minunile și binecuvântările Mele. 

53 Nu spuneți că această lume în care trăiți este o vale de lacrimi, adică o vale de ispășire? - Dar cine 

a făcut din ea o vale de lacrimi, Dumnezeu sau omul? - Am făcut din ea o imagine a paradisului ceresc, 

umplând-o cu minuni și confort, gândindu-mă chiar și la cele mai mici și nesemnificative lucruri pentru a 
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vă face fericiți. Și totuși, într-o lume astfel creată pentru bunăstarea și progresul, pentru încântarea și 

progresul spiritual al umanității, oamenii suferă, plâng, disperă și se ruinează. 

54 Dar vă spun din nou că nu am creat această lume pentru durerea omului; lumile sunt ceea ce fac 

locuitorii lor din ele. Dă-ți seama cât de mult a denaturat omul adevărul prin interpretările sale greșite, cât 

de diferit a interpretat simbolul cu care i s-a revelat viața spirituală. 

55 Nici întunericul, nici focul, nici lanțurile nu există în nemărginita Vale Spirituală. 

56 Remușcările și angoasele datorate lipsei de cunoaștere, suferințele datorate lipsei de spiritualizare 

pentru a se bucura de această viață, acestea și multe altele sunt prezente în ispășirea spiritelor care ajung în 

pragurile vieții spirituale pătate sau nepregătite. Să înțeleg că nu pot considera păcatul, imperfecțiunile sau 

corupția oamenilor ca pe o jignire adusă Tatălui, pentru că știu că oamenii își provoacă răul lor înșiși. 

57 Nici pământul nu este pătat; este la fel de bun și de curat ca odinioară din mâinile Tatălui. Prin 

urmare, nu vă voi cere să-i redați puritatea, deoarece ea nu s-a abătut de la destinul ei de a fi mamă, 

adăpost și casă pentru oameni. De la oameni, pe de altă parte, voi cere ca ei să se pocăiască, să se 

reînnoiască, să-și purifice sufletele și trupurile, într-un cuvânt, să se întoarcă la puritatea lor inițială și, mai 

mult, să arate în spiritul lor lumina pe care au dobândit-o prin dezvoltarea, lupta și practica virtuții. 

58 Opriți-vă la această pagină, discipoli, nu continuați cu învățătura acestei cărți fără să o fi imprimat 

mai întâi în mintea voastră și fără să o fi meditat mult timp. Adevărat vă spun că vă va fi de folos în 

această viață și vă va ușura calea în cea care vă așteaptă. 

59 V-am dat învățătura pe bucăți de-a lungul timpului și în toate timpurile. Astăzi vi se pare că ceea 

ce vă predau acum este ultimul, pentru că, cu intelectul vostru, nu vă puteți imagina o perfecțiune mai 

mare într-o învățătură spirituală. Cu toate acestea, acesta nu este ultimul Meu cuvânt și nici această 

proclamație dată prin intermediul unui organ uman al intelectului nu este ultima învățătură. Și ca să nu vă 

mai gândiți la asta, vă spun acum că nu veți primi niciodată ultimul Meu cuvânt, ultima Mea instrucțiune. 

Din moment ce sunt "Cuvântul etern", este firesc să vă vorbesc veșnic și să vă luminez. Căci nu am nici 

început, nici sfârșit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 37  
1 În toate timpurile omenirii au existat oameni de mare lumină spirituală, oameni care au luminat 

calea de dezvoltare a semenilor lor. 

2 De unde au venit aceste ființe pe Pământ? Din cea mai apropiată lume* unde locuiesc cei care 

trebuie să se întoarcă pe această planetă? - Nu, poporul Meu, vă spun că din cunoașterea și bunătatea 

ființelor se pot trage concluzii despre lumea din care au venit. 
Aceasta se referă la sferele din lumea de dincolo, apropiate de pământ, treptele inferioare ale "scării către cer", 

unde locuiesc ființele spirituale care trebuie încă să se purifice. 

3 Gradele de înălțare spirituală reprezintă o scară infinită de trepte în eternitate. Dar acest drum spre 

perfecțiune constă în șapte etape, care se reflectă în viața umană, care este, de asemenea, împărțită în șapte 

etape de dezvoltare. 

4 Toate părțile ființei umane trebuie să se desfășoare și să se dezvolte pentru a ajunge la lumina pe 

care trebuie să o aibă și pentru a atinge adevărata spiritualizare. 

5 Trupul, mintea, morala, spiritul și întreaga sa ființă trebuie să treacă prin aceste șapte mari cursuri, 

prin aceste șapte încercări*, din care va ieși purificat, plin de lumină, de voioșie, plin de putere, de 

cunoaștere și de experiență. Atunci el va putea înțelege că în spiritul său este prezentă Împărăția lui 

Dumnezeu. 
* Vezi explicațiile despre cele șapte peceți în volumul 1 al "Cărții vieții adevărate". 

6 Ascultarea față de voința divină, sensibilitatea pentru a putea interpreta inspirația spirituală, 

comuniunea cu Tatăl și cu lumea spirituală prin intermediul gândirii sunt progresele pe care noul timp vi le 

rezervă în dezvoltarea voastră. 

7 Omenirea a avut deja perioade de timp în care a trăit pentru plăcerea materială; altele în care a 

alergat după putere, dominație și bogăție trecătoare; altele în care și-a dezvoltat niște simțuri în căutarea 

frumuseții a tot ceea ce o înconjura; altele în care a intrat pe calea religiei în dorința de a găsi pacea 

spiritului, și altele în care a vrut să facă din acest pământ domeniul său, din această viață eternitatea sa și 

din materie Dumnezeul său. 

8 Acum este un moment decisiv pentru viața omului și, dacă observați cu atenție, veți descoperi în 

toate domeniile, în toate forțele naturii și în toate puterile, o luptă gigantică, o mare bătălie. 

9 Este sfârșitul unei etape, umanitatea. Totuși, nu știți când va începe timpul nou; doar eu, Mielul 

care rupe pecețile, vă voi spune. Trăiți încă în timpul celei de-a șasea revelații, în care evenimentele care 

împlinesc profețiile au loc unul după altul. 

10 Câte religii, câte secte și doctrine vor cădea sub sabia de lumină a puterii Mele, și câte științe și 

teorii vor fi îngropate în uitare atunci când va răsări o nouă zi și când liniștea și pacea vor pătrunde în 

inimi, iar între oameni va exista o adevărată rugăciune și o adevărată spiritualizare. 

11 Nu religiile vor fi cele care se vor uni, pentru că diferențele dintre ele nu le permit acest lucru. 

Acesta va fi poporul care se va uni în legea iubirii, a dreptății și a adevărului, singura care vine de la 

Dumnezeu. 

12 Această umanitate, indiferentă la orice inspirație divină, nu este conștientă că se află în pragul celui 

mai important moment pentru spiritul său. Dar acum se va trezi din somnul său adânc atunci când va 

reflecta asupra predicțiilor care urmează să vină cu privire la prezența mea printre oameni. Pentru că voi 

toți va trebui să fiți treji atunci când se va deschide cea de-a șaptea pecete pentru a vă aduce lumina ei. 

13 Între timp, pregătesc acest popor cu Cuvântul Meu, pentru ca ei să pornească inspirați de adevăr și 

să-i învețe pe frații lor învățăturile de dragoste ale Doctrinei Mele. 

14 Hrăniți-vă doar cu adevărul și respingeți tot ceea ce nu conține puritate, atunci copiii luminii vor 

ieși din voi. 

15 Lăsați-i pe copii să vadă împreună cu voi înălțarea spirituală, pentru ca ei să aibă o cale sigură de 

urmat în această viață. 

16 Veghează asupra tuturor copiilor cărora inima ta le poate oferi sentimente de iubire, gânduri pline 

de tandrețe, atunci le-ai făcut bine. Învățați iubirea pentru toți oamenii prin lucrările voastre. 

17 Voi veghea asupra tuturor celor pe care nu-i puteți păzi și nu voi permite ca sămânța rea pe care 

oamenii o împrăștie în acest timp să infecteze și să confunde aceste spirite. 
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18 Eu sunt cel care trimite spiritele să se întrupeze în conformitate cu Legea Evoluției, și vă spun cu 

adevărat că influențele acestei lumi nu-mi vor schimba planurile. Căci mai presus de orice ambițioasă 

luptă pentru putere, voia Mea se va face. 

19 Fiecare ființă umană are o misiune pe pământ, destinul său este prestabilit de Tatăl, iar spiritul său 

este uns de iubirea mea părintească. În zadar fac oamenii ceremonii și îi binecuvântează pe cei mici. 

Adevărat vă spun că în nici un veac apa nu va curăța sufletul de fărădelegile sale împotriva Legii Mele. Și 

dacă eu trimit un duh curat de orice păcat, de ce spurcăciune îl curăță slujitorii confesiunilor prin botez? 

20 Este timpul să înțelegeți că originea omului nu este păcatul, ci că nașterea lui este rezultatul 

împlinirii unei legi a naturii, o lege pe care nu numai omul o îndeplinește, ci toate creaturile care alcătuiesc 

natura. Înțelegeți că am spus "omul" și nu "spiritul său". Omul are autoritatea Mea de a crea ființe 

asemănătoare cu el, dar spiritele vin numai de la Mine. 

21 A crește și a se înmulți este o lege universală. Stelele au ieșit și ele din alte stele, mai mari, așa 

cum s-a înmulțit sămânța, și niciodată nu am spus că au păcătuit sau că l-au ofensat pe Creator prin acest 

fapt. De ce, atunci, împlinind această poruncă divină, ar trebui să fiți considerați păcătoși? Înțelegeți că 

împlinirea Legii nu-l poate păta niciodată pe om. 

22 Ceea ce îl pătează pe om și îndepărtează sufletul de pe calea dezvoltării sunt patimile inferioare: 

libertinajul, viciul, curvia, căci toate acestea sunt împotriva legii. 

23 Studiați și căutați până când veți găsi adevărul. Atunci nu veți mai numi poruncile Creatorului 

vieții păcat și veți sfinți existența copiilor voștri prin exemplul faptelor voastre bune. 

24 Când îți amintești că ți-am spus că vin din infinit, un suspin trist îți scapă din piept la gândul 

distanței care te desparte de Tatăl tău. Apoi, îți exagerezi simțurile pentru a le ridica spre Mine și, prin ele, 

spiritul tău spre locul unde îți imaginezi că se află locuința Celui Preaînalt. Uneori ești mulțumit de 

rugăciunea ta, dar se întâmplă că nu ai reușit să ajungi în locul în care locuiește Spiritul Divin. 

25 Ascultați, discipoli: acel Infinit despre care vă vorbesc, nu veți putea niciodată să-l măsurați cu 

intelectul vostru. Acest Infinit vă vorbește despre tandrețe, lumină, puritate, înțelepciune, iubire și 

perfecțiune, căci toate acestea nu au nici început, nici sfârșit, fiindcă sunt atribute ale lui Dumnezeu. 

26 După ce acest lucru a fost clarificat, înțelegeți când spun în Cuvântul Meu că iubirea Mea a devenit 

bărbat și că tandrețea Mea a devenit femeie. 

27 Nu am un loc definit sau limitat în care să locuiesc în Infinit, pentru că Prezența Mea este în tot 

ceea ce există, atât în Divin, cât și în spiritual sau în material. Nu puteți spune de la Mine în ce direcție se 

află împărăția Mea; iar dacă vă ridicați privirea spre înălțimi și ea este îndreptată spre cer, faceți-o doar ca 

pe ceva simbolic. Căci planeta voastră se rotește neîncetat și vă oferă cu fiecare mișcare noi porțiuni de cer 

și noi înălțimi. 

28 Prin toate acestea vreau să vă spun că nu există nicio distanță între voi și Mine și că singurul lucru 

care vă desparte de Mine sunt faptele voastre ilicite, pe care le puneți între Legea Mea perfectă și spiritul 

vostru. 

29 Cu cât puritatea voastră este mai mare, cu cât faptele voastre sunt mai înalte și credința voastră este 

mai constantă, cu atât Mă veți simți mai aproape, mai intim, mai accesibil la rugăciunea voastră. 

30 La fel: cu cât vă îndepărtați mai mult de bine, de ceea ce este bun, de ceea ce este drept, de ceea ce 

este permis și vă abandonați materialismului unei vieți întunecate și egoiste, cu atât mai mult va trebui să 

Mă simțiți tot mai departe de voi. Cu cât inima ta se îndepărtează mai mult de împlinirea Legii Mele, cu 

atât va deveni mai insensibilă la Prezența Mea Divină. 

31 Înțelegeți de ce îmi manifest Cuvântul Meu sub această formă, în acest moment, și vă pregătesc 

pentru un dialog de la spirit la spirit. 

32 Deoarece Mă credeai infinit de departe, nu ai înțeles cum să vii la Mine. Am venit la voi pentru a 

vă face să simțiți prezența mea divină și pentru a vă dovedi că între Tatăl și copiii săi nu există spații sau 

distanțe care să-i despartă. 

33 Înțelegeți, de asemenea, că a fost o îndurare acordată de Tatăl vostru atunci când M-am făcut 

cunoscut prin mintea voastră, scurtând astfel distanța spirituală care vă despărțea de Mine - o altă dovadă a 

milei Sale, având în vedere limitele și lipsa voastră de spiritualitate. 
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34 Din acest motiv, acest timp de grație al manifestării Mele prin mințile acestor purtători de voce va 

fi scurt, pentru că nu este un dar pe care l-ați obținut prin spiritualizarea și meritele voastre, astfel încât să 

poată face parte din realizările voastre spirituale. Vă spun din nou că a fost un har pe care vi l-am acordat 

și că, odată ce anul 1950 se va încheia, voi lăsa această formă de comunicare să se încheie, așteptând ca 

prin meritele voastre să Mă simțiți și mai aproape de voi în unirea spiritului cu spiritul. 

35 Această nouă uniune va fi profund spirituală, simplă, naturală, pură și perfectă. Ea va indica 

începutul sfârșitului oricărui cult imperfect, idolatru, fanatic și întunecat și va deschide sanctuarul ființei 

voastre, astfel încât Spiritul Meu să locuiască în el pentru eternitate. 

36 Nu va fi nici răpire exterioară, nici extaz, nici extaz, nici etalare de niciun fel, ci doar puritate, 

respect și adevăr, într-un cuvânt: spiritualizare. 

37 Gândește-te la toate miracolele pe care le poate implica pentru tine împlinirea acestei promisiuni și 

începe acum să faci fapte meritorii pentru ca, prin ele, să obții în cele din urmă harul pe care ți l-am 

rezervat și care va face parte din viața ta. Prin urmare, nu va mai exista un moment precis pentru sfârșitul 

său, așa cum este acum, pentru că, fiind ceva esențial divin, trebuie să rămână cu voi pentru totdeauna. 

Atunci veți înțelege în ce constă apropierea Împărăției Cerurilor de umanitate. 

38 Acum vă spun: Lucrați pe pământ, dar faceți-o cu credință, cu dragoste adevărată pentru frații 

voștri, și nu veți duce lipsă de hrană. 

39 Dacă păsărilor, care nici nu torc, nici nu seamănă, nu le lipsește niciodată o haină de protecție sau 

hrană, de ce să vă lipsească vouă grija Mea, de vreme ce sunteți cei mult iubiți? Pentru ca tu să pieri de 

foame sau de frig, răutatea și ingratitudinea ta ar trebui să te facă să respingi binefacerile Mele. 

40 Eu sunt viața, căldura și lumina. Eu sunt pâinea și apa limpede ca cristalul și am venit din nou 

pentru a învia morții și pentru a-i trezi pe cei care trăiesc în întuneric la o viață de lumină. 

41 Cu mult timp în urmă a fost profețit că orice ochi Mă va privi, iar Eu sunt prezent și gata să las 

omenirea să privească Adevărul Meu. 

42 Ce le lipsește oamenilor pentru a Mă putea vedea, simți și înțelege? - Spiritualizarea. 

Spiritualizarea îl face pe om sensibil atât în spirit, cât și în trup. Când se va fi purificat și din inima sa se va 

înălța adevărata rugăciune către Mine, mă va simți pentru prima dată alături de el, va percepe tandrețea 

Mea, se va simți scăldat în iubirea Mea infinită și va exclama: "L-am văzut pe Domnul, L-am simțit în 

inima mea!". 

43 Dacă aș găsi un om drept pe pământ, l-aș folosi ca instrument pentru a vă da prin el învățătură și 

exemplu; dar vă spun cu adevărat că pe tot pământul nu am găsit nici un om drept. 

44 Unde sunt cei drepți din prima și a doua eră, ca să le studiați virtutea, fidelitatea și zelul lor în 

îndeplinirea Legii Mele, credința și curajul lor? - Ei trăiesc în tărâmul spiritual și, deși lucrează pentru voi, 

nu-i vedeți și nici nu-i simțiți, pentru că natura voastră materială este încă un văl dens care nu vă permite 

să vedeți spiritualul. 

45 Sunteți ca niște naufragiați, biciuiți de valurile sălbatice ale pasiunilor, înfășurați în umbrele unei 

nopți foarte lungi. În mijlocul acestei furtuni am apărut și dragostea mea ajutătoare a fost ca un far care 

luminează calea care vă conduce spre portul mântuirii. 

46 Dar crezi că am venit să dau spiritului tău darul de a vedea dincolo de această viață materială? - 

Nu, oameni buni, nu vă acord un nou dar, nici o nouă abilitate; ați purtat totul în voi de la origine. Dar 

trebuie să înțelegeți că numai ceea ce ați dezvoltat și ați folosit a strălucit în ființa voastră. Pe de altă parte, 

ceea ce ați uitat, ați neglijat sau nu ați luat în seamă, a continuat să existe - deși în secret - ca o capacitate 

latentă. Pentru că ceea ce dau, nu-ți mai iau niciodată. 

47 Multe facultăți ascunse au zăcut adormite în ființa voastră, așteptând ca vocea Mea să le trezească. 

Dar acum a venit vremea învierii, când veți auzi cu toții același glas pe care l-a auzit Lazăr dincolo de 

această viață, când i-am spus: "Scoală-te și umblă!". 

48 Ferice de cel care a știut să aștepte venirea Mea, pentru că trezirea lui va fi completă și 

spiritualizarea lui îi va permite să recunoască tot ceea ce conține noul mesaj. 

49 Lucrați cu dragoste, atât în domeniul material, cât și în cel spiritual, și veți avea pacea Mea. 

Învățați să perseverați până când veți culege în cele din urmă roadele sacrificiilor și luptelor voastre. 
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50 Iubire, pentru ca voi să puteți atinge o dezvoltare spirituală superioară. Căci vă întreb pe voi, 

oamenii: "Ce ați făcut cu spiritul vostru?" Iar vouă, duhurilor, "Ce ați făcut cu trupul pe care vi l-am 

încredințat?". Nici unul, nici celălalt nu vor putea să-mi răspundă, pentru că sunteți departe de a fi 

conștienți de gravitatea fărădelegilor și slăbiciunilor voastre. Eu singur pot judeca faptele voastre și de 

aceea vă trimit această rază de lumină, pentru ca, luminați de conștiința voastră, să vă priviți în oglinda 

adevărului meu. 

51 Ați uitat că spiritul vostru este supus legii evoluției de care nu trebuie să scăpați? Ce s-a întâmplat 

cu esența originară pe care am pus-o în inima voastră, care este sămânța iubirii, a vieții și a evoluției 

ascendente? Nu mai înțelegeți aceste cuvinte; parcă v-aș vorbi într-o limbă străină. 

52 "Să iubești a fost scopul pentru care ai fost creat. Să iubești pe Tatăl tău și, în El, pe toți frații tăi, 

aceasta este legea, și pe aceasta ați uitat-o și ați șters-o din mintea voastră. 

53 La fiecare cotitură, viața te face să simți și să plătești pentru fărădelegile tale cu o durere 

obsedantă; dar în loc să te oprești să reflectezi și să-ți reconsideri acțiunile, permiți inimii tale să se 

întărească și să se otrăvească și mai mult. 

54 Nu ai vrut să asculți vocile care s-au apropiat de tine pentru a te opri din drumul tău nebunesc și ai 

ajuns pe marginea prăpastiei în care ești pe cale să te arunci și să-ți iei frații cu tine. 

55 Cine dintre voi își poate imagina adâncimea acelui abis pe care l-ați deschis cu atâta ură și 

depravare? - Nimeni, nimeni nu-și poate imagina întunericul sau suferința acumulată de-a lungul secolelor, 

mileniilor și eonilor în această imensă cupă de suferință. 

56 Îi întreb pe oamenii din acest timp, care se consideră cei mai avansați din întreaga istorie a acestei 

lumi: Nu ați găsit voi, cu toată înzestrarea voastră, o cale de a face pace, de a obține puterea și de a ajunge 

la prosperitate fără să vă ucideți, distrugeți sau înrobiți vecinii? Credeți că progresul vostru este adevărat și 

real atunci când, din punct de vedere moral, vă tăvăliți în noroi și, din punct de vedere spiritual, rătăciți în 

întuneric? Eu nu mă lupt cu știința, deoarece Eu însumi am dat-o omului; ceea ce obiectez este scopul în 

care o folosiți uneori. 

57 Vreau să fiți mari în înțelegere și înțelepți în învățăturile cu care v-am înconjurat, dar să aveți 

întotdeauna conștiința voastră ca un far în toți pașii pe care îi faceți în viață. Atunci nu numai că veți vedea 

cum se vor dezvolta facultățile spiritului vostru, dar veți experimenta și sănătatea și puterea care vă intră în 

corp. 

58 Amintiți-vă că v-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt de la Dumnezeu", 

prin aceasta am vrut să vă învăț că există ceva în ființa voastră pe care nu-l puteți satisface doar cu ceea ce 

posedați în această lume, ci că, pentru a-l satisface, trebuie să căutați ceea ce este dincolo de material, 

adică ceea ce se află doar în sfera perfectă din care izvorăște spiritul: Dumnezeu. 

59 Nu ați ratat lumina mea nici o clipă. Dar voi sunteți ca plăcile reci de piatră care acoperă 

mormintele, care se încălzesc puțin pentru o clipă, pentru ca apoi să se răcească din nou imediat. 

60 Puterea și răbdarea Mea sunt inepuizabile, iar dacă vreți ca Eu să vă dau o altă dovadă de iubire pe 

marginea abisului, vi le voi da. Dar trebuie să vă spun că în această iubire infinită pe care v-o demonstrez 

acum încă o dată, dreptatea Mea înțeleaptă și inexorabilă va fi prezentă. 

61 Pentru a vă ajuta, trebuie să aveți credință în Mine; dar fiți vigilenți și pregătiți de luptă. Fiți 

războinici, dar nu dintre cei care distrug viețile semenilor lor, ci dintre cei care construiesc cu iubire, cu 

moralitate, cu pace și fapte bune. 

62 Nu permiteți ca nevoile sau asuprirea să vă facă să cădeți din nou în stilul de viață materialist. 

Dimpotrivă, ridică-te cu spiritualitate în fața ispitelor și a încercărilor. Cu adevărat vă spun că, dacă veți ști 

să folosiți aceste încercări și vicisitudini ale vieții, veți putea să vă ridicați prin ele la o viață mai înaltă și 

să deveniți discipoli curajoși, nobili și arzători ai iubirii Tatălui vostru. 

63 Bărbaților și femeilor care sunt prezenți ca tați și mame de familie la Cuvântul Meu de Învățătură, 

le spun să se înarmeze cu curaj, cu lumină și pace, pentru că mari evenimente se apropie pe pământ și ei 

trebuie să persevereze la posturile lor cu calm. 

64 Căutați întotdeauna ceea ce le dă cinste și putere copiilor voștri și îndepărtați de pe calea lor erorile 

care ar putea fi un obstacol pentru ei. 
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65 Nu am uitat promisiunile pe care Mi le-ați făcut de a vă îndepărta de lupta materială și de a vă 

întoarce pe calea spirituală, care este legea iubirii și a milostivirii și care este întotdeauna luminată de 

lumina conștiinței voastre. 

66 Este necesar ca, atunci când pașii voștri pe această cale au devenit siguri, să uitați de voi înșivă 

pentru a vă îndrepta atenția spre nevoile fraților voștri. 

67 Atunci vei experimenta că în toți cei pe care i-ai lăsat să treacă cu indiferență a existat un pahar 

amar de suferință, o rană sau o cruce grea. 

68 Câte inimi sunt care plâng în tăcere suferințele lor fără ca nimeni să observe! Câte amărăciuni se 

ascund în spatele unui zâmbet pe care nu știi să-l interpretezi! Dar eu, care simt orice angoasă și durere și 

citesc inimile, vă spun: Pregătiți-vă astfel încât să vă puteți dezvolta intuiția și să citiți în interiorul fraților 

voștri, căci inimile nu se vor deschide întotdeauna pentru a vă arăta durerea lor. 

69 Din cauza acestei lamentații secrete, a acestui plâns lăuntric, a acestei tristeți care nu se arată pe 

chipul celor care suferă, este necesar să pătrundem în inimi, ceea ce nu este posibil decât prin 

spiritualizare, care face să înflorească în tine caritatea. 

70 O, dacă ați ști că puteți da și face atât de mult în ciuda sărăciei voastre! Dar sunteți încă atât de 

interesați de aspectele materiale, încât mulți dintre voi cred că numai cu bani se pot face fapte bune. De 

aceea a trebuit să vin la tine ca să-ți spun că nu este corect să plângi de durere, de foame și de suferință 

fără să-ți dai seama că ești îndoit de greutatea unei comori pe care o porți fără să fii conștient de ea. 

71 Nu, oameni buni, nu numai povara păcatelor voastre vă apasă. Problema este că trupul tău, slăbit 

din ce în ce mai mult de patimile și luptele acestei vieți, nu este capabil să reziste forței, puterii propriului 

său spirit, care luptă pentru a-și elibera materia de slăbiciunile sale. 

72 Amintiți-vă de noaptea în care m-am născut ca ființă umană: Era frig și întuneric, dar nu atât de 

mult cum este inima omenirii în această perioadă. În timp ce Spiritul Meu era plin de bucurie în acea 

noapte, pentru că venise să locuiască printre oameni, ei dormeau într-un somn adânc, insensibili la 

prezența Mea, fără să știe că Cel promis venise. Atunci a început calea Mea de suferință. 

73 Paiele, care serveau drept leagăn pentru nou-născut, și căldura animalelor nesuferite erau singurele 

lucruri de care dispunea acea familie în momentul sosirii Mele. 

74 Credeți că natura este insensibilă la manifestările divine, dar aceasta este o eroare umană, 

deoarece, în afară de voi, tot ceea ce este creat, de la cel mai mare la cel mai mic, este supus legii mele, de 

la care nu se poate abate. Numai ființa umană, care a fost formată în mod diferit de toate creaturile pentru 

că are spirit, conștiință și libertate de voință, este cea care rămâne insensibilă la Divinitatea Mea. 

75 De ce ți-ai împietrit inima până într-atât încât nu simți prezența Tatălui tău și nici nu-i auzi vocea? 

- Din cauza voinței tale libere. Eu nu am venit ca om și totuși am simțit răceala inimii lipsite de dragoste 

cu care m-a primit omenirea. 

76 Să nu credeți că în acest punct al pământului, unde se aude acest cuvânt, este singurul loc unde Mă 

găsesc cu copiii Mei. Pentru că, într-adevăr, vă spun că manifestarea Mea în diferite forme este universală. 

77 Ilie, care s-a făcut cunoscut printre voi ca precursor al vestirii Mele prin intermediul minții 

omenești, nu a venit doar în acest pământ în care locuiți. El a mers dintr-un loc în altul pe pământ, 

anunțând Noua Eră și apropierea Împărăției Cerurilor. 

78 Din toate părțile se ridicau voci care anunțau venirea Mea la voi: natura zguduia cutremurată mișca 

pământul, știința se minuna de noile revelații, lumea spirituală se grăbea asupra omenirii, și totuși 

omenirea a rămas surdă la aceste voci, vestitoare ale unei noi ere. 

79 Un potop de lumină divină a coborât pentru a-i scoate pe oameni din întunericul lor. Dar aceștia, 

egoiști și materializați, departe de a se strădui pentru perfecțiunea sufletului, pentru îmbunătățirea morală a 

vieții lor pe pământ, au folosit această lumină pentru a-și crea tronuri și glorii, confort și plăceri pentru 

trup și, dacă au considerat necesar, arme pentru a distruge viețile semenilor lor. Ochii lor au fost orbiți de 

intensitatea luminii Mele, iar vanitatea lor a devenit pieirea lor. Dar eu vă spun că tocmai prin această 

lumină vor găsi adevărul, vor descoperi calea și se vor salva. 

80 Cei care au fost capabili să primească această lumină în mintea lor și au acceptat-o ca pe un mesaj 

divin au făcut ca conștiința lor să le ghideze pașii și să le servească drept călăuză pentru faptele lor. Pentru 

că ei au avut premoniția că Domnul a venit din nou și că este cu poporul. 
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81 Reprezentanții diferitelor secte și confesiuni nu au vrut să Mă primească, inima lor, demnitatea și 

falsa lor măreție îi împiedică să Mă accepte în spirit. De aceea, peste tot pe pământ s-au format grupuri, 

frății și asociații ale celor care simt prezența Noii Ere, care caută singurătatea pentru a se ruga și a primi 

inspirațiile Domnului. 

82 Voi, copiii mei, faceți parte din aceste mulțimi care s-au format treptat sub lumina unei inspirații 

divine, deși trebuie să vă spun că aveți această inspirație, transformată în cuvânt uman, prin har. De aceea, 

trebuie să vegheați, să vă rugați și să meditați mult, pentru a nu cădea în eroare sau pentru a nu rata scopul 

acestei învățături spirituale. 

83 Ce ar putea să te strice pe drum? - Vanitate, poporul Meu. 

84 Adevărat vă spun că această inspirație va triumfa printre cei umili, printre cei milostivi și printre 

cei care doresc adevărul, dreptatea și pacea. 

85 Pacea și puterea pe care le dobândiți în rugăciune vă vor face sârguincioși și neobosiți în a semăna 

binele, a ridica pe cei căzuți, a aprinde credința și a fi o binecuvântare și o mângâiere printre toate 

popoarele pământului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 38  
1 Îi primesc pe cei din urmă și îi umplu cu aceeași lumină pe care am dat-o celor dintâi, pentru ca ei 

să se ridice și să facă cunoscută învățătura mea. 

2 Scurt este timpul în care veți mai auzi Cuvântul Meu, deoarece v-am anunțat că voi înceta să vă 

vorbesc în 1950, iar după acest timp vocea Mea nu va mai răsuna prin mintea umană. Cei care au auzit-o și 

au crezut-o se vor simți satisfăcuți și puternici, dar cei care s-au îndoit după ce au auzit-o vor fi confuzi. În 

schimb, mulți dintre cei care nu M-au auzit niciodată vor căuta discipolii Mei pentru a-i întreba despre 

ceea ce au învățat de la Maestru. 

3 Căutați lumina, iar cel care o posedă să ajute pe toți cei care umblă în întuneric să o găsească. Căci 

pentru cel care nutrește idei confuze în această viață, confuzia este și mai mare când intră în valea 

spirituală. De aceea, am fost alături de toți copiii mei în timpul celor trei perioade și le-am arătat calea pe 

care trebuie să urce prin dezvoltarea spiritului lor. 

4 Despre viața spiritului v-am dezvăluit tot ceea ce sunteți capabili să înțelegeți treptat. Astăzi vă arăt 

o latură și mai profundă a acestor cunoștințe. 

5 Acesta este timpul despre care v-am proorocit că orice ochi Mă va vedea. Orice spirit Mă va auzi, 

iar când această învățătură va fi fost înțeleasă de omenire, oamenii nu vor mai cădea în idolatrie sau 

fanatism, pentru că vor fi învățat să-și ridice spiritul către Mine cu simplitatea și puritatea pe care le dă 

spiritualizarea. 

6 Încet-încet, spiritul oamenilor se trezește atunci când aud ecoul clopotului ceresc în vocea 

conștiinței lor. Este duhul lui Ilie, este vocea celui care cheamă în pustiu, un mesager invizibil al acestui 

timp care, asemenea unui păstor, își cheamă cu dragoste oile să intre cu ascultare în incinta de pace care le 

așteaptă. 

7 Cine crede că este ciudat că Îmi părăsesc împărăția pentru a-i căuta pe păcătoși, cu adevărat nu Mă 

cunoaște. Îi las în urmă pe cei neprihăniți, căci ei sunt mântuiți și au totul. Eu vin la cei dezmoșteniți, la cei 

pierduți și pătați, pentru că și ei sunt copiii Mei, pe care îi iubesc ca pe cei drepți, și pentru că vreau să-i 

aduc în casa Mea, pentru ca ei să se bucure de Tatăl lor. 

8 Dacă i-aș iubi doar pe cei drepți și i-aș disprețui pe păcătoși, ar crede conștiința ta că Tatăl a 

acționat corect? 

9 Vă arăt calea prin care trebuie să vă spălați petele și să vă justificați în fața Mea: Făcându-le bine 

fraților tăi și practicând caritatea sub diferite forme. 

Astăzi puteți deja să transmiteți ceea ce ați învățat. Puteți, de asemenea, să-i vizitați pe cei bolnavi și să le 

dați balsamul în numele meu cu dragostea voastră, căci în credința voastră veți găsi autoritatea de a 

vindeca, iar mila voastră va fi cel mai bun balsam. Nimeni să nu se îndoiască dacă are sau nu darul de a 

face acest lucru. 

10 Nu aveți nicio reținere în a face acte de caritate pentru că vă considerați săraci. Când Isus era cu 

ucenicii Săi în a doua epocă, le-a spus această pildă: "Un vameș a intrat în templu și a lăsat o monedă de 

pomană. Atunci un fariseu bine îmbrăcat a dat șapte bani, lăsând să cadă unul după altul, ca să se observe 

ceea ce făcea și să vadă toți că darul lui era mare. Mai târziu, o femeie bolnavă și săracă a îngenuncheat 

pentru a se ruga, după care a depus două monede de mică valoare, care erau tot ce avea. Isus a spus 

ucenicilor Săi: "Iată că cel care a crezut că va da mai mult a dat mai puțin, iar cea care a dat mai puțin a dat 

mai mult, pentru că a dat tot ce avea și pâinea pe care trebuia să o mănânce în ziua aceea." 

11 Pe voi, cei care Mă ascultați, vă voi face să înțelegeți cât de mult purtați în voi înșivă, astfel încât 

să nu vă simțiți niciodată nevoiași în fața celor cu adevărat nevoiași. 

12 Voi sunteți cei despre care s-a spus cândva că veți trăi în epoca Duhului Sfânt. Aceasta este epoca 

de lumină în care fiecare spirit își va deschide ochii la adevăr. Secera mea a început deja să dezrădăcineze 

buruienile de la rădăcină. nu vă mirați că am venit în timp ce lumea este cuprinsă de războaie; așa a fost 

prezis. 

13 Oamenii au văzut atât de multă lumină prin intermediul științei încât au fost orbiți. Dar când 

această orbire se va sfârși, prin mila Mea, ei vor recunoaște adevărata cale și pe ea Mă vor întâlni, 

eliberându-i și salvându-i pe cei pierduți, așa cum face păstorul cu oile pierdute. 
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14 În acest timp nu m-am făcut om printre voi, ci am venit doar ca o lumină pe care o trimit din 

Împărăția mea în spiritul vostru. Din infinit te inspir pentru ca mâine spiritul tău să se ridice la Mine în 

rugăciunea sa. 

15 Astăzi trebuie să aveți grijă ca sufletul vostru să se purifice prin echiparea voastră și să simțiți 

prezența mea printre voi. Spiritualizați-vă pentru a ști să primiți ceea ce cereți, care nu va fi niciodată prea 

mult pentru Mine. Nu uitați de nevoile sufletului vostru, care este împovărat de cerințele trupului vostru. 

Realizați că ceea ce vă lipsește cel mai mult este instrucția divină, iar acum că ea curge din belșug sub 

această formă - căutați-o, pătrundeți-o și aplicați-o cu fapte de iubire pentru frații voștri. 

16 Vreau să văd în voi înțelegerea învățăturii Mele și o îmbunătățire a vieții voastre, astfel încât să 

păziți această lucrare pe care v-am dezvăluit-o ca pe o bijuterie de o valoare inestimabilă, să nu deveniți 

vanitoși că posedați acest har, să nu-l refuzați cuiva care are nevoie de el și, cu siguranță, să nu obțineți 

câștiguri materiale din el. 

17 Adevărat vă spun că Templul celei de-a șasea peceți nu va fi niciodată o piață sau o peșteră de 

tâlhari. Acest sanctuar, care se află în spiritualitate, își ține porțile deschise pentru ca toți copiii mei să 

poată intra în el. Acolo păcătosul va găsi răscumpărarea, urile, setea de răzbunare și înclinațiile rele vor 

dispărea. 

18 Sunteți pregătiți în acest moment pentru a putea proclama această Veste Bună cu credință și curaj 

adevărat. Vreau, de asemenea, ca interpretarea pe care o dați Cuvântului Meu să fie corectă, astfel încât 

acțiunile voastre să fie mai puternice. Nu vreau ca printre discipolii mei să existe fanatici, puritani sau 

entuziaști, ci ca înălțarea spiritului vostru să fie interioară și toate acțiunile voastre exterioare să fie simple 

și naturale; ca atunci când acest popor se va înmulți ca stelele de pe cer și ca nisipul mării, să fie compus 

din adevărați discipoli ai instrucției mele spirituale, astfel încât să fie cei care expun cuvântul pe care l-au 

auzit și să fie cei care mărturisesc cu faptele lor adevărul învățăturii mele. 

19 Nu vă temeți de momentul în care va trebui să vorbiți, nu vă îndoiți de Mine sau de voi înșivă. V-

am spus că în ceasul încercării nu trebuie să vă gândiți la ceea ce veți spune, că credința și înălțimea 

voastră spirituală vor fi suficiente pentru ca Lumina mea divină să vorbească prin buzele voastre. Dacă 

oamenii vă vor cere explicații sau justificări pentru inspirația pe care ați primit-o, vă voi face să înțelegeți 

și adevărul revelațiilor mele, pentru ca voi să le explicați fraților voștri. 

Printre mesageri se vor afla profeții Mei cu misiunea de a trezi poporul. Dar să nu facă ceea ce a făcut 

profetul Iona, care s-a dus la o cetate păgână și păcătoasă pentru a o avertiza, anunțând dezastru, suferință, 

plăgi și boli pentru locuitorii ei dacă nu se înnoiesc. Când a venit vremea ca profeția sa să se împlinească, a 

văzut cu mare uimire că vorbele sale nu se realizaseră, căci în loc de calamitate, așa cum anunțase, poporul 

acela se bucura de pace, sănătate și prosperitate. 

Atunci Profetul s-a retras în singurătate, rușinat, și acolo a vorbit cu Domnul său, spunându-I: "De ce 

nu s-a împlinit cuvântul pe care l-ai pus în gura mea? Uite, în loc să fiu considerat profetul Tău de către 

acei oameni, ei mă consideră un impostor." 

Dar apoi a auzit vocea Tatălui răspunzându-i: "Te-am trimis să anunți vizitele care trebuiau să aibă loc 

atunci când acei oameni vor fi surzi la cuvântul Meu. Dar ei te-au ascultat și s-au pocăit, au răsturnat 

dumnezeii lor falși și au îngenuncheat pentru a se închina la Mine, plângând pentru că și-au cunoscut 

fărădelegile și așteptând cu înfrigurare judecata Mea. 

20 I-am văzut echipați și, în loc de suferință, le-am trimis bucurie și pace. Credeți că doar pentru a vă 

îndeplini cuvântul, așa cum îl înțelegeți, ar trebui să fac rău la mii de oameni? Dacă nu simpatizați cu unul 

dintre ei - eu îi simpatizez pe toți! Cuvântul pe care l-ați dat a fost pentru ca ei să se înnoiască și astfel să 

evite vizitele. Ei s-au pocăit și de aceea vedeți cum sunt acolo plini de bucurie și de credință în adevăratul 

Dumnezeu!". 

21 Țineți minte aceste învățături, discipoli, ele sunt exemple care vă vor fi de folos pe calea voastră. 

În tine se odihnesc darurile viziunii spirituale, ale viselor profetice și ale intuiției, pentru ca tu să-ți vezi 

mereu calea luminată și să-i faci atenți pe frații tăi. 

22 Sarcina ta este să avertizezi, să trezești, să anunți. Dar fiți conștienți de faptul că, dacă frații voștri 

se roagă, ei vor putea schimba evenimentele. Dar nu trebuie să vă simțiți înșelați sau să vă pierdeți credința 

din această cauză. Destinul tău se limitează la a preveni suferința și a face pace. Dacă obțineți acest 
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rezultat cu darurile dumneavoastră, puteți fi mulțumit. Rugați-vă pentru pacea umanității, toți împreună 

formați un sanctuar în care frații voștri să găsească mântuire, pace și inspirație. 

23 Veniți și mâncați din această pâine care este Cuvântul meu, pentru ca, în timp ce vă hrăniți spiritul 

cu harul meu, eu să-mi pot potolesc în mijlocul vostru setea mea de iubire. Ori de câte ori v-ați iubit frații, 

M-ați iubit pe Mine; când v-ați iertat dușmanii, v-ați împăcat cu Mine și ați depus pe altarul credinței 

voastre ofranda meritelor voastre, o ofrandă mereu plăcută Divinității Mele. 

24 Ascultați: Eu sunt Cel care v-a format după chipul și asemănarea Sa. Eu sunt singurul Dumnezeu, 

nimeni nu a existat înainte de Mine, Spiritul Meu nu a fost creat, sunt etern, am fost întotdeauna și voi fi 

întotdeauna. 

25 V-am dezvăluit Ființa Mea și Trinitatea care există în Mine, acea Trinitate pe care o recunoașteți în 

Tatăl, care este Iehova, care v-a dat Legea în Prima Eră, în "Cuvântul" care v-a învățat iubirea prin Isus în 

Era a Doua și în Duhul Sfânt care vă umple de lumină și înțelepciune și vă explică toate revelațiile în 

această Era a Treia, în care El dă naștere la vibrații în fiecare spirit și se manifestă printre voi prin 

intermediul minții umane. 

26 Tatăl a anunțat venirea lui Hristos prin gura profeților Săi, iar Isus a anunțat manifestarea Duhului 

Sfânt, Duhul Adevărului. Acestea sunt cele trei faze ale revelației prin care M-am făcut cunoscut 

umanității - ca Lege, Iubire și Înțelepciune; trei moduri de revelație și un singur Dumnezeu, trei moduri de 

acțiune și o singură Voință, o singură Iubire. 

27 Dacă Tatăl este veșnic, la fel este și Fiul, deoarece Cuvântul divin care a vorbit în Isus a fost 

întotdeauna în Tatăl. Duhul Sfânt este veșnic pentru că El este Înțelepciunea lui Dumnezeu care a fost 

întotdeauna în El. Astfel, când l-am format pe om după chipul și asemănarea Mea, prin care se spune că în 

el există chipul acestei Treimi, i-am dat trei componente ale ființei, adică carnea, sufletul și spiritul. Este o 

ființă formată din trei componente de bază: cea materială - corpul, cea spirituală - sufletul și cea divină - 

spiritul. 

28 În locul cel mai înalt al sufletului vostru strălucește o scânteie din inteligența mea divină, care este 

spiritul vostru, motiv pentru care voi sunteți cu adevărat copiii spiritului meu. 

29 Am vrut să vă împărtășesc fericirea de a fi tată, așa că v-am făcut părinți de ființe umane, pentru ca 

voi să dați formă unor ființe care să vă semene și în care să se întrupeze ființele spirituale pe care vi le-am 

trimis. Deoarece există iubire maternă în Divinitate și Eternitate, am vrut să existe o ființă în viața umană 

care să o întruchipeze, iar această ființă este femeia. 

30 La un (anumit) început al vieții, ființa umană a fost împărțită în două părți și astfel au fost create 

cele două sexe, unul - bărbatul, celălalt - femeia; în el tărie, inteligență, demnitate, în ea tandrețe, grație, 

frumusețe. Una - sămânța, cealaltă - pământul fertil. Vedeți aici două ființe care nu se pot simți complete, 

perfecte și fericite decât atunci când sunt unite. În armonia lor, ele vor forma o singură "carne", o singură 

voință și un singur ideal. 

31 Atunci când această uniune este inspirată de conștiință și de dragoste, ea se numește căsătorie. 

32 Legea căsătoriei a coborât ca o lumină care a vorbit prin conștiința celor "dintâi "* pentru ca 

aceștia să înțeleagă că unirea dintre bărbat și femeie înseamnă un legământ cu Creatorul. Rodul acestei 

uniuni a fost copilul în care sângele părinților săi a curs împreună, ca dovadă că ceea ce este unit în fața lui 

Dumnezeu nu poate fi dizolvat pe pământ. 
* Israeliții din prima vreme 

33 Fericirea pe care tatăl și mama o simt atunci când dau naștere unui copil este similară cu cea pe 

care a trăit-o Creatorul atunci când a devenit Tată, dând viață copiilor Săi mult iubiți. Mai târziu, când v-

am dat legi prin Moise pentru ca voi să înțelegeți ce este perechea de alegere și să nu doriți soția 

aproapelui vostru, a fost pentru că oamenii, în virtutea liberului lor arbitru, s-au rătăcit pe calea adulterului 

și a patimilor. 

34 După ce a trecut acest timp, am venit în lume în Isus și am înălțat căsătoria și, odată cu ea, 

moralitatea și virtutea umană prin învățătura mea plină de har, care este întotdeauna legea iubirii. Am 

vorbit în parabole pentru a face Cuvântul Meu de neuitat și am făcut din căsătorie o instituție sfințită. 

35 Acum, când sunt din nou printre voi, vă întreb, bărbați și femei: Ce ați făcut din căsătorie? Cât de 

puțini sunt cei care pot răspunde în mod satisfăcător! Instituția mea sacră a fost profanată, din acest izvor 
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de viață izvorăsc moarte și durere. Pe albul pur al acestei foi de lege se află petele și semnele bărbatului și 

ale femeii. Fructul care ar trebui să fie dulce este amar, și paharul pe care îl beau oamenii este plin de fiere. 

36 Voi vă abateți de la Legile Mele și, când vă împiedicați, vă întrebați cu teamă: De ce este atâta 

durere? -: Pentru că dorințele cărnii au auzit întotdeauna vocea conștiinței. Acum vă întreb: De ce nu aveți 

pace, deși v-am dat tot ce vă este necesar pentru a fi fericiți? 

37 Am întins o mantie albastră pe firmament pentru ca sub ea să vă construiți "cuiburile iubirii", 

pentru ca acolo, departe de ispitele și încurcăturile lumii, să trăiți cu simplitatea păsărilor, căci în 

simplitate și în rugăciune sinceră se simte pacea Împărăției mele și revelația multor mistere. 

38 Bărbați, dacă perechea pe care v-ați ales-o este ca un pământ sterp care nu v-a dat niciun fruct, ați 

pornit în căutarea unui nou pământ, uitând că trebuie să vă dedicați destinului vostru și datoriei de ispășire. 

De ce dați vina pe soartă pentru încercările și suferințele pe care le întâmpinați în căsnicia voastră, când 

voi înșivă ați ales această cale? 

39 Oricine se unește în căsătorie în fața Divinității Mele - chiar dacă uniunea sa nu este confirmată de 

niciun cleric - face un pact cu Mine, un contract care rămâne înregistrat în Cartea lui Dumnezeu, în care 

sunt scrise toate destinele. 

40 Cine poate șterge de acolo aceste două nume împletite? Cine poate dizolva în lume ceea ce a fost 

unit în Legea Mea? 

41 Dacă v-aș despărți, Mi-aș distruge propria Lucrare. Dacă Mi-ați cerut să fiți uniți pe pământ și Eu 

v-am acordat acest lucru, de ce nu vă respectați jurămintele după aceea și vă negați jurămintele? Nu este 

aceasta o batjocură la adresa Legii Mele și a Numelui Meu? 

42 Vouă, femeilor sterile, Maestrul vă spune: Ați dorit și ați cerut mult ca pântecele vostru să devină 

un izvor de viață și ați sperat că într-o seară sau într-o dimineață se va auzi în voi bătăile unei inimi 

gingașe. Dar zilele și nopțile au trecut, și numai suspine au scăpat din pieptul tău, pentru că niciun copil nu 

a bătut la ușa ta. 

43 Câți dintre voi, care Mă auziți și care ați fost lipsiți de orice speranță de către știință, va trebui să 

deveniți roditori, pentru ca voi să credeți în puterea Mea și mulți să Mă recunoască prin această minune. 

Priviți și aveți răbdare. Nu uitați cuvintele Mele! 

44 Tați de familie, evitați greșelile și exemplele proaste. Nu cer perfecțiune de la voi, ci doar dragoste 

și grijă pentru copiii voștri. Pregătiți-vă spiritual și fizic, pentru că în lumea de dincolo mari legiuni de 

spirite așteaptă momentul să devină oameni printre voi. 

45 Vreau o nouă umanitate care să crească și să se înmulțească nu numai în număr, ci și în virtute, 

astfel încât oamenii să vadă aproape cetatea promisă și copiii lor să ajungă să locuiască în Noul Ierusalim. 

46 Vreau ca pământul să fie plin de oameni de bunăvoință care sunt roadele iubirii. 

47 Distrugeți Sodoma și Gomora acestui veac, nu permiteți ca inima voastră să se obișnuiască cu 

păcatele lor și nu faceți la fel cu locuitorii lor. 

48 În acest fel vă pregătesc în cea de-a treia eră, pentru că vor veni mulțimile pe care vi le-am anunțat. 

49 Fiecare să-și asume rolul care i se cuvine și, astfel, să asculte acum învățătura Mea într-o pildă: 

50 "Înaintea lui Dumnezeu era un duh plin de lumină, puritate și inocență, care i-a spus Domnului 

său: "Tată, spune-mi care este sarcina mea, căci doresc să-ți slujesc". Iar Domnul i-a răspuns cu dragoste: 

"Ai răbdare, voi uni în lume un bărbat și o femeie, iar din unirea lor se va naște un fiu în care te vei 

întrupa, pentru ca tu, ca un copil uman, să capeți experiență în încercările lumii și să simți lângă tine 

tandrețea unei mame și asistența iubitoare a unui tată". 

51 Spiritul s-a bucurat și a așteptat. Între timp, Domnul a unit un bărbat cu o femeie prin legături de 

iubire, și astfel (uniți) i-a trimis pe drumul vieții lor. - — 

52 O nouă ființă a germinat în pântecele femeii, iar apoi Dumnezeu a trimis acel spirit să se întrupeze 

în acel trup, iar în luna a noua a văzut lumina zilei. 

Mama a radiat de fericire, iar tatăl l-a privit cu mândrie. Acest fiu a fost opera amândurora, a fost rodul 

iubirii lor. Femeia se simțea puternică, iar bărbatul se simțea un pic ca și creatorul său. Cei doi s-au dedicat 

îngrijirii acestei inimi gingașe. 

53 Spiritul care îl anima pe fiu a radiat când a văzut privirea dulce a mamei sale și fața serioasă, dar 

plină de dragoste, a tatălui său. 
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54 Timpul a trecut și tatăl, în lupta sa pentru viață, s-a îndepărtat de cuibul de iubire, s-a rătăcit și a 

mers atât de departe încât s-a rătăcit și a lăsat bucăți din haina sa în tufișurile spinoase. A mâncat fructe 

otrăvitoare și a defrișat florile pe care le-a găsit pe drum. Când se simțea bolnav și deprimat, își amintea de 

cei dragi pe care îi părăsise. A încercat să se întoarcă și să le caute, dar nu a avut putere. Apoi și-a adunat 

toate puterile și, târându-se și clătinându-se pe drumul lung, a ajuns la porțile casei sale. Soția sa l-a primit 

în brațe cu lacrimi în ochi, fiul său era bolnav și pe moarte. 

55 Când tatăl și-a văzut fiul muribund, a implorat mila divină pentru însănătoșirea lui, și-a ciufulit 

părul de disperare și a blasfemiat. Dar acel spirit s-a desprins de trupul său și a plecat în lumea de dincolo. 

Părinții au rămas dezolați și s-au învinovățit pe rând pentru nenorocirea care s-a abătut asupra lor: el 

pentru că a plecat, ea pentru că nu a fost în stare să-l rețină. 

56 Când acel spirit a ajuns în prezența Creatorului, a spus: "Tată, de ce m-ai luat din brațele acelei 

dulci mame pe care absența mea a făcut-o să plângă și să fie disperată?". La aceasta, Domnul i-a răspuns: 

"Așteaptă, ai răbdare, căci te vei întoarce din nou în același pântece, atunci când aceia își vor fi dat seama 

de greșelile lor și vor fi înțeles Legea Mea". 

57 Bărbatul și femeia continuau să trăiască uniți, singuri, pocăindu-se în sinea lor pentru fărădelegile 

lor, când au fost din nou surprinși de semnele unui nou copil. Dumnezeu a făcut ca spiritul să se întoarcă 

din nou în acel pântece și i-a spus: "Fii în acel trup care se pregătește pentru viață și împrospătează-te din 

nou în acel pântece". 

58 Părinții, care credeau că primul născut s-a pierdut, nu știau că s-a întors în mijlocul lor. Dar golul 

lăsat de primul fiu a fost umplut de cel de-al doilea, bucuria și pacea au revenit în sânul acelui cămin, 

mama a zâmbit din nou și tatăl s-a bucurat și el. 

59 Or, omul se temea să se despartă de ai săi și se străduia să-i îngrijească cu dragoste cât timp a 

rămas cu ei. Dar timpul l-a făcut să uite experiența trecută și, ispitit de prieteni răi, a căzut în viciu și 

ispită. Soția i-a reproșat și a început să-l respingă; casa s-a transformat într-un câmp de luptă. Curând, 

bărbatul a zăcut înfrânt, bolnav și slăbit, în timp ce femeia a lăsat copilul singur în leagăn și a plecat în 

căutarea de pâine pentru copilul nevinovat și de hrană pentru acel tovarăș care nu știa nici să o iubească, 

nici să o protejeze. Ea a suferit umilințe și abuzuri, a îndurat pericole și a rezistat dorințelor oamenilor rău 

intenționați și, în acest fel, a asigurat pâinea zilnică pentru cei dragi ei. 

60 Dumnezeu a avut milă de duhul nevinovat și, chiar înainte de a deschide ochii la lumina rațiunii, l-

a chemat din nou. Dar când spiritul s-a aflat în fața Domnului său, i-a spus cu durere: "Tată, iarăși m-ai 

smuls din brațele celor pe care îi iubesc. Vedeți cât de greu este lotul meu! Acum Te rog să mă lași să 

rămân fie în sânul lor, fie în al Tău pentru totdeauna; dar nu mă mai târî încoace și încolo, sunt obosit." 

61 Când bărbatul s-a trezit din apatia sa, a văzut o nouă imagine a durerii: soția plângea neconsolată la 

capul patului în care zăcea mort cel de-al doilea fiu. Bărbatul a vrut să se sinucidă, dar soția l-a oprit 

spunându-i: "Nu te sinucide, ține-ți mâna în spate, dă-ți seama că noi înșine suntem cauza pentru care 

Dumnezeu ne ia copiii". Bărbatul s-a liniștit, realizând că în acele cuvinte era o lumină de adevăr. 

Zilele treceau și aduceau liniște în acele inimi care își aminteau cu durere de copiii lor care se 

stinseseră din viață și care fuseseră bucuria acelui cămin, care de atunci s-a scufundat în pustietate. 

62 Atunci Duhul L-a întrebat pe Domnul său: "Tată, Mă vei trimite din nou pe pământ?". "Da", i-a 

spus Domnul, "și de câte ori va fi nevoie până când aceste inimi vor fi netezite". - Când s-a întrupat din 

nou, trupul său era bolnav, deoarece mama sa era bolnavă, la fel ca și tatăl său. Cu o cerere de ușurare, 

acel duh s-a ridicat din patul său de durere către tată. De data aceasta nu mai văzuse lumina zilei*, pe 

buzele părinților săi nu era niciun zâmbet, erau doar lacrimi. Mama a plâns de dimineața până seara la 

leagănul copilului, în timp ce tatăl, plin de remușcări, a simțit cum durerea îi străpunge inima când a văzut 

că fiul îi moștenise propriile neputințe. 
* Așadar, s-a născut orb ca urmare a bolii părinților săi. 

63 Șederea Duhului în acel trup bolnav a fost scurtă și el s-a întors în prezența Domnului. 

64 Singurătatea i-a învăluit din nou pe soți, dar durerea i-a unit ca niciodată, inimile lor se iubeau și au 

jurat să meargă împreună până la sfârșitul călătoriei vieții. Soțul și-a îndeplinit îndatoririle, ea a avut grijă 

de soțul ei și amândoi și-au revenit din boli. 
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65 Abia dacă credeau că Dumnezeu le va dărui un alt fiu, dar iată că, atunci când Domnul a văzut că 

sănătatea fizică și spirituală înflorea în acele ființe, le-a trimis acel duh ca răsplată pentru abnegația femeii 

și îmbunătățirea bărbatului, iar din pântecele femeii a ieșit un trup mic, proaspăt ca un boboc de floare, 

care a inundat acel cămin de fericire și pace. 

66 Bărbatul și femeia i-au mulțumit Domnului lor în genunchi, plângând de fericire, în timp ce acel 

duh răbdător și ascultător zâmbea prin fiu și îi spunea lui Dumnezeu: "Doamne, nu mă mai despărți de 

părinții mei. Este pace în casa mea, iubire în inimile lor, căldură în leagănul meu, lapte și miere la sânul 

mamei mele, pâine pe masă. Tatăl meu mă mângâie, iar în mâinile lui are uneltele de lucru. 

Binecuvântează-ne." Și Domnul i-a binecuvântat cu bucurie în Duhul Său și i-a lăsat uniți într-un singur 

"trup", într-o singură inimă și într-o singură voință". (sfârșitul parabolei). 

67 Astăzi vă spun: Beți din vinul acesta, din învățătura Mea, și vă bucurați, căci, când vă veți aduna 

cu Tatăl vostru, va fi sărbătoare în casa Domnului. 

68 Câți dintre voi se trezesc la o viață nouă atunci când aud Cuvântul Meu în acest moment. Erați 

morți în credință, pentru că, în timp ce doctorii pământești le răpeau unora orice speranță, preoții refuzau 

altora să se împărtășească din Cina Domnului. 

69 Ți-ai deschis inima când ai simțit că Cuvântul Meu vindecă bolnavii, că iartă cu iubire pe păcătos 

și că Maestrul a oferit tuturor pâinea vieții veșnice. 

70 Ați văzut râuri de răutate pe drumul vostru prin viață, mlaștini mlăștinoase și pământuri sterpe pe 

care nimeni nu a știut să le facă fertile. 

71 Ați văzut cum câmpurile care erau cândva fertile și care ofereau lumii roadele lor bogate de pace și 

fericire sunt acum transformate în câmpuri de sânge, distrugere și moarte. 

72 Este necesar ca Tatăl să se apropie de copiii Săi. Eu sunt roua care coboară pe câmpuri în liniștea 

nopții și cade pe coroanele florilor. Dar florile care s-au ofilit, inimile care au renunțat la speranță, nu sunt 

capabile să simtă iubirea Mea. 

73 Discipoli, înțelegeți că, prin învățătura mea, am trezit în inimile voastre sentimentul milostivirii, 

pentru ca voi să vă însușiți suferințele oamenilor și să nu fiți indiferenți la conflictele, încercările și 

tragediile lor. 

74 Uniți-vă gândurile și rugați-vă pentru frații voștri. Voi asculta rugămințile voastre și voi răsplăti 

cererile voastre. Ești încă prea slab pentru a uita de suferințele sau grijile tale și a te gândi la alții. Eu vă 

spun: Afirmați aceste încercări cu curaj și cu încredere în Domnul vostru, căci ele nu se vor îndepărta sau 

dizolva din calea vieții voastre prin recalcitranța sau respingerea voastră. Pe de altă parte, cu înălțare 

spirituală, cu credință, cu seninătate interioară, veți stăpâni cele mai cumplite suferințe. Fiecare spin, 

fiecare prăpastie pe care o veți depăși va lăsa o scânteie de lumină în spiritul vostru. Cei care știu să-și 

accepte încercările cu calm vor simți că momentele de durere, care altora li s-ar părea veșnice, vor deveni 

mai scurte. 

75 Viața aceasta este drumul tău pe cruce, pe care uneori cazi, dar în același timp simți că nu ești 

singur cu crucea ta, pentru că un ajutor invizibil și iubitor te ridică din nou de fiecare dată când te scufunzi 

sub greutatea soartei tale. 

Când lupul s-a apropiat de tine, l-am alungat. Când necredincioșii și spionii au invadat sânul adunărilor 

voastre pentru a descoperi greșeli și pentru a vă acuza de ele, v-am acoperit cu mantia Mea de tandrețe și 

am închis buzele acelora. Când oamenii v-au pus la încercare cu întrebările lor, am pus prematur pe buzele 

voastre glasul Duhului Sfânt, pentru că nu vă pregătiserăți încă să-i convingeți cu cuvinte de lumină. 

76 Eu nu vă mustru, ci căutați în bunătatea Cuvântului Meu speranță, corecție și, de asemenea, 

judecată. Ce s-ar întâmpla cu voi dacă v-aș flata în imperfecțiunile voastre și v-aș lăuda în păcatele 

voastre? Oare nu asta le fac oamenii prinților lumii? - V-am încurajat întotdeauna când v-am văzut căutând 

cu nerăbdare progresul vostru spiritual, când ați vizitat bolnavii fără să vă gândiți la oră sau dacă vremea 

este neprietenoasă; și când ați stat în fața judecătorilor, ați rămas calmi și ați mărturisit despre Mine cu 

cuvinte de adevăr. 

77 Astfel ați învățat că inimile sunt câmpurile pe care trebuie să le cultivați și că, cu cât sunt mai 

vaste, cu atât mai mari trebuie să fie eforturile voastre; și că ceea ce ați semănat nu trebuie să lăsați. 
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78 Printre voi sunt cei care vor merge la alte națiuni în căutare de noi câmpuri de semănat. Eu v-am 

dat limba universală cu care veți putea comunica unii cu alții - nu o limbă rafinată, vorbită de buze 

omenești, ci cea pe care Duhul o exprimă prin iubire. 

79 Pentru alții, nu va fi necesar să întreprindă aceste mari călătorii. Pentru ei va fi suficient să se 

pregătească pentru a arăta milă celor foarte apropiați, precum și pentru a da lumină spiritelor neînsuflețite 

care sunt confuze. Vai de cel care-și închide ușile la chemarea acestor legiuni în nevoie, căci ele nu vor 

ierta în confuzia lor! 

80 Discipolul sârguincios Mă binecuvântează la fiecare pas, pentru că simte că greutatea crucii sale 

este ușoară și se bucură să Mă slujească. Leneșul se simte privat de libertate și aplecat sub o povară foarte 

grea. Eu nu înlănțuiesc pe nimeni și nu fac pe nimeni sclav, dimpotrivă, vă dau adevărata libertate, astfel 

încât nici închisoarea, nici moartea nu vă pot pune în lanțuri, ci pentru ca acolo unde mulți se credeau 

pierduți, voi să vă ridicați spiritul pe scara infinită a dezvoltării sale. 

81 Ucenici: Sunteți gata să-i iertați pe cei care vă jignesc? Cine sunt dușmanii tăi? - Adevărat vă spun 

că nu trebuie să-i numiți dușmani pe semenii voștri! Eu nu vă trimit împotriva oamenilor, ci împotriva 

păcatului și a ignoranței lor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 39  
1 Eu sunt pacea care coboară peste voi, căci în lume văd doar haos. 

2 Veghează și roagă-te, fă binele, și vei anula războiul prin exercitarea milei. 

3 Pomul științei, așa cum l-au cultivat oamenii, poartă un fruct amar pentru omenire. Dar acum vă 

dau apa cristalină a iubirii, pentru ca voi să o udați și să experimentați cât de diferite vor fi fructele pe care 

le va aduce acel copac. 

4 Înainte de a descoperi în învățătura Mea secretul îngrijirii pomului științei, acesta va fi biciuit de 

uragane puternice care îi vor doborî până la urmă fructele rele și îl vor purifica. 

5 După această furtună, vei vedea treptat o nouă lumină strălucind în spiritul tău, care se va reflecta 

în toate drumurile tale în viață. 

6 Trăiți acum în timpul judecății. Amintiți-vă de câte ori v-am spus că secera dreptății mele divine 

taie neobosit buruienile. 

7 Atât știința, cât și religiile sau oamenii de putere vor ajunge să simtă dreptatea Mea. Nimic nu va 

rămâne neexaminat de privirea Mea sau nu va fi cântărit pe cântarul Meu. De la începutul omenirii, 

păcatul a fost condamnat la moarte, iar Cuvântul Meu trebuie să se împlinească. 

8 Când voi, poporul meu, vedeți pe pământ semnele acestor evenimente, ridicați-vă la mine în 

rugăciune, uniți-vă cu familia voastră într-un singur gând și trimiteți spiritul vostru ca mesageri ai iubirii 

mele către frații voștri care au nevoie de pace. 

9 Nu vă îndoiți de puterea rugăciunii, căci dacă nu aveți credință în exercițiul carității, nu veți putea 

da nimic fraților voștri. 

10 Nu v-am învățat eu că până și forțele dezlănțuite ale naturii vă pot auzi rugăciunea și se pot calma? 

Dacă ei ascultă de glasul Meu, de ce nu ar asculta de glasul fiilor Domnului, când se vor fi pregătit? 

11 Chiar și în timpul cât am fost cu voi în lume, v-am învățat să vă rugați, pentru ca în momentele de 

încercare să vă uniți cu Tatăl vostru și, trăgând putere de la El, să vă îndepliniți misiunea de iubire și de 

milă printre oameni. 

12 Rugăciunea este un har pe care Dumnezeu l-a dat omului pentru ca ea să-i servească drept scară 

pentru a urca (spiritual), drept armă pentru a se apăra, drept carte pentru a se învăța și drept balsam pentru 

a se vindeca și a se vindeca de orice boală. 

13 Adevărata rugăciune a dispărut de pe pământ, oamenii nu se mai roagă, iar când încearcă să o facă, 

o fac cu buzele, în loc să-mi vorbească cu duhul, folosind cuvinte goale, ritualuri și prefaceri. Cum vor 

oamenii să vadă miracole când folosesc forme și practici pe care Isus nu le-a învățat? 

14 Este necesar ca adevărata rugăciune să se întoarcă printre oameni, și eu sunt cel care v-o învață din 

nou. 

15 Ferice de cel care, inspirat în dragostea sa pentru ceilalți, îi servește ca o treaptă în ascensiunea lor 

spre Mine. Căci atunci când va deschide ochii pentru a se privi pe sine, se va vedea aproape de Tatăl său. 

16 Nu vă întrebați ce trebuie să faceți pentru a ști că v-ați îndeplinit misiunea, căci Legea mea se 

limitează la a vă iubi unii pe alții. Înțelegeți că fiecare zi din viața voastră vă oferă o oportunitate de a vă 

exercita această poruncă divină. 

17 Fiecare își poate îndeplini misiunea de a iubi în felul său. 

Oricine călăuzește sufletele, oricine învață, omul de știință, guvernatorul, tatăl de familie, toți puteți să vă 

serviți aproapele dacă vă inspirați din porunca mea supremă care vă spune: Iubiți-vă unii pe alții. 

18 Totul va fi purificat, totul va fi reînnoit, astfel încât noile generații vor găsi pământul pregătit 

pentru îndeplinirea marii lor sarcini spirituale. 

19 Nu-i alegeți pe cei pe care trebuie să-i iubiți, iubiți-i pe toți fără deosebire. Iubirea spirituală nu 

trebuie să cunoască favoritisme. 

20 Iubirea pe care vă învăț este dincolo de iubirea celor dragi, de iubirea patriei și de voi înșivă. 

21 Nu vă fie teamă că nu veți fi de folos în această lucrare de iubire dacă vă gândiți la sărăcia voastră 

materială. Spiritualizați-vă și nu veți avea nevoie de bunurile pământului pentru a putea face bine 

aproapelui vostru. Vedeți cum Mi-am ales lucrătorii Mei din acest popor de minți nevoiașe și simple și i-

am făcut consilieri, doctori și confidenți ai celor care suferă, și că la ei vine cineva care are nevoie de 

mângâiere și pace. 
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22 Din iubirea lor a curs inepuizabil balsamul vindecării, de pe buzele lor, altădată ponderate, a curs 

cuvântul de lumină care instruiește, reînnoiește, mișcă lăuntric și convinge. Și ce credeau acești lucrători 

că poartă în inimile lor înainte ca Eu să le dezvălui moștenirea lor? - Nimic, se simțeau ca niște proscriși, 

incapabili să practice caritatea și să se conducă singuri. 

23 Vedeți cum, în fața umilinței acestor lucrători, apar bogații care cer ajutor, medicii care îi 

interoghează în legătură cu problemele lor nerezolvate, iar cei care s-au format în domeniul cunoștințelor 

teologice sau filosofice ajung să învețe prima lecție. Nu vă minunați de această minune care s-a întâmplat 

printre voi? Atunci voi, oamenii, o înțelegeți deja, iar voi, omenirea, o veți înțelege. Puterea și bogățiile 

pământului nu vor fi suficiente pentru a vă aduce pacea, pentru a vă fi de folos unii altora, oferindu-vă 

ajutor material, dacă nu învățați să iubiți. 

24 Dacă iubirea este în spiritul vostru și dacă îl lăsați pe aproapele vostru să o simtă, atunci veți vedea 

că se vor întâmpla minuni. Începeți să practicați virtutea, voi care ați rămas insensibili sau îndepărtați de 

milă, iubire, bunătate, care sunt esența unei vieți spirituale. Iar dacă vine cineva la ușa voastră, epuizat de 

sete, de oboseală și de foame, așezați-l la masa voastră, fără să vă gândiți dacă este destulă pâine în cutie. 

Întrebați-vă inima dacă o faceți cu iubire sinceră atunci când îl invitați pe călător la masa voastră, cu 

adevărată compasiune. Dacă este așa, veți vedea că pâinea se va înmulți, veți fi cu toții sătui, iar o flacără a 

credinței se va aprinde în inima rătăcitorului pentru a-mi mulțumi și a mă binecuvânta. El va face în viața 

lui ceea ce tu i-ai făcut, pentru că i-ai predat o lecție de iubire accesibilă celei mai limitate minți. 

25 Fiți umili, amintiți-vă că Eu, Dumnezeul vostru, m-am născut în umilință și mai târziu Mi-am 

acoperit Trupul cu un simplu efod. De ce visezi mereu la haine bune și chiar tânjești după haine regale? 

26 Nici împărăția Ta nu este din lumea aceasta. Această viață este ca un câmp de luptă unde mergi să 

câștigi merite pentru a intra victorios pe terenul cucerit și a-ți primi răsplata. 

27 Nu părăsiți niciodată crucea la jumătatea drumului, nu vă abandonați sarcina, pentru că ar fi ca și 

cum ați arunca armele într-o bătălie, ați fugi laș de luptă și ați renunța la triumful care vă așteaptă spiritul. 

28 Eu sunt Calea perfectă, în viața mea pământească v-am lăsat cu exemplul meu Cartea Vieții 

Adevărate, prin ale cărei învățături veți învăța să luptați pentru a fi victorioși în toate luptele. Sabia mea de 

iubire a luptat fără încetare împotriva răului și ignoranței umanității. Armele mele nu au fost ucigașe, nu v-

am adus moarte, ci viață veșnică. Blândețea Mea i-a adus pe cei care Mă insultau la disperare și confuzie, 

iertarea Mea iubitoare a învins duritatea inimilor lor, moartea Mea ca om i-a trezit la viața harului. Nu vă 

amintiți că Mesia cel promis a fost anunțat ca un luptător invincibil? 

29 Este timpul ca dragostea, iertarea și umilința să izvorască din inimile oamenilor ca arme adevărate 

pentru a se opune urii și aroganței. Atâta timp cât ura se întâlnește cu ura și aroganța cu aroganța, națiunile 

se vor distruge reciproc și nu va exista pace în inimi. 

30 Oamenii nu au vrut să înțeleagă că nu pot găsi fericirea și progresul decât în pace și au alergat după 

idealurile lor de putere și falsă măreție, vărsând sângele fraților lor, distrugând vieți și distrugând credința 

oamenilor. 

31 Omul, cu știința lui mândră, sfidează Legea Mea și vă spun că voi lupta încă o dată împotriva 

păcatului lui. Dar omul nu va găsi în Mine un judecător mândru și îngâmfat - căci acestea sunt defecte 

umane - și nici nu va simți asupra lui povara unei răzbunări, căci patimile josnice sunt proprii 

imperfecțiunii voastre. El va întâlni un judecător inexorabil și un Maestru care îl va instrui într-o mare 

doctrină a iubirii. 

32 Nu toți vreți războaie, nu toți nutriți ură sau mândrie față de cei nevinovați, față de cei de 

bunăvoință și credință. Voi da semne atunci când vor izbucni războaie, pentru ca ei (oamenii de 

bunăvoință) să vegheze și să se roage; căci prin rugăciunea și "vegherea" lor vor fi invulnerabili la armele 

ucigașe. 

33 De la răsărit la apus, neamurile se vor ridica și se vor zăpăci, iar de la nord la sud vor porni și ele la 

drum, ca să se ciocnească toate pe calea crucii. În această ciocnire va fi un imens rug funerar pe care va 

arde ura, aroganța va fi stinsă și neghina va fi distrusă. 

34 Este necesar ca noile generații să găsească un pământ curat pentru ca pacea și iubirea să 

înflorească. Dar înainte de asta, chiar și ultima urmă a crimei lui Cain, a cărei moștenire umanitatea încă o 

poartă, va dispărea. 



U 39 

63 

35 Voi, care vă aflați sub strălucirea spirituală a învățăturilor mele, credeți că în toată această durere 

care se apropie există o pedeapsă sau o răsplată a lui Dumnezeu? - Nu, îmi spuneți voi, este vorba de 

roadele pe care le-am crescut și pe care le vom culege acum. 

36 Eu am întotdeauna compasiune pentru copiii Mei, pentru că sunteți prea mici pentru a înțelege tot 

răul pe care vi-l faceți vouă înșivă. De aceea Mă apropii de voi și, materializând Cuvântul Meu*, vă trimit 

mesagerii Mei pentru a vă avertiza, pentru a vă atenționa asupra căilor voastre rele. Dar când ați ascultat 

voi de chemările Mele? - Niciodată. - Acesta este motivul pentru care omenirea suferă. 
* Aceasta exprimă faptul că cuvântul divin ne vine prin mijlocirea unor purtători de voce, este rostit material și 

auzit material de către ascultători - spre deosebire de cuvântul primit spiritual prin inspirație! 

37 Iubiți oameni, nu fiți simpli spectatori în fața haosului pe care îl veți vedea. Pentru că va trebui să-

mi dați socoteală de pacea și puterea pe care le-ați primit. 

38 Că pacea și puterea sunt acolo pentru ca să vă puteți ruga, pentru ca mintea voastră să nu se 

întunece și pentru ca să vă dovediți sârguincioși și neobosiți în a face binele, în a aprinde credința și în a 

răspândi mângâierea printre oameni. 

39 Iubiți ucenici, răspândiți învățătura mea printre frații voștri. Vă cer să vorbiți clar, așa cum v-am 

învățat. Studiați cu atenție toate părțile acestei lucrări, căci vă spun cu adevărat că mâine veți fi întrebați de 

frații voștri. Știu că vă vor întreba ce concepție aveți despre Trinitatea lui Dumnezeu, despre Divinitatea 

lui Hristos și despre puritatea Mariei, iar voi trebuie să fiți puternici pentru a putea trece aceste teste. 

40 Despre Trinitate, veți spune că în Dumnezeu nu există trei persoane diferite, ci doar un singur 

Spirit Divin care s-a făcut cunoscut omenirii în trei stadii diferite de dezvoltare. Dar aceasta (omenirea), în 

incapacitatea sa de a pătrunde în adâncul (adevărului), a crezut că vede trei zeități acolo unde există un 

singur Spirit. De aceea, când auziți numele lui Iehova, gândiți-vă la Dumnezeu ca Tată și ca Judecător. 

Când vă gândiți la Hristos, vedeți în El pe Dumnezeu ca Maestru, ca Iubire, iar când căutați să înțelegeți 

de unde vine Duhul Sfânt, înțelegeți că El nu este nimeni altul decât Dumnezeu care își dezvăluie 

înțelepciunea Sa discipolilor mai avansați. 

41 Dacă aș fi găsit omenirea din primele timpuri la fel de dezvoltată spiritual ca cea de astăzi, m-aș fi 

făcut cunoscut lor ca Tată, ca Stăpân și ca Duh Sfânt, și atunci oamenii nu ar fi văzut trei zeități acolo 

unde există doar una singură. Dar ei nu ar fi avut capacitatea de a interpreta învățăturile Mele, ar fi fost 

confuzi și s-ar fi abătut de la calea Mea pentru a continua să creeze zei mici și accesibili, în funcție de 

ideile lor. 

42 Acum cunoașteți motivul pentru care Tatăl S-a revelat în etape și înțelegeți și eroarea oamenilor în 

ceea ce privește conceptul de Trinitate. 

43 În Spiritul Meu Divin există un număr infinit de manifestări și atribute. Dar pentru că M-am arătat 

în trei atribute principale în trei epoci de timp, v-am numit trinitarieni, iar acum Mă recunoașteți deja în 

aceste trei revelații și știți cum să le uniți într-una singură, văzând în ea un singur Dumnezeu care se poate 

revela la fel de bine astăzi ca Judecător, ca mâine ca Stăpân și mai târziu ca Tată al înțelepciunii și 

bunătății infinite. 

44 Nu mai încercați să Îmi dați o formă fizică în imaginația voastră, căci în Spiritul Meu nu există 

nicio formă, așa cum nu au formă nici inteligența, iubirea sau înțelepciunea. 

45 Vă spun acest lucru pentru că mulți M-au imaginat sub forma unui bătrân când se gândesc la Tatăl; 

totuși, Eu nu sunt un bătrân, pentru că sunt în afara timpului, Duhul Meu nu are vârstă. 

46 Când vă gândiți la Hristos, vă formați imediat în minte imaginea fizică a lui Iisus. Dar eu vă spun 

că Hristos, Iubirea Divină născută în trup, Cuvântul Meu făcut om, când a părăsit învelișul fizic, s-a 

contopit cu Spiritul Meu din care ieșise. 

47 Cu toate acestea, atunci când vorbiți despre Duhul Sfânt, folosiți simbolul porumbelului pentru a 

încerca să vi-l imaginați sub o anumită formă. Dar eu vă spun că vremea simbolurilor a trecut și că, din 

acest motiv, atunci când vă simțiți sub influența Duhului Sfânt, îl primiți ca inspirație, ca lumină în spiritul 

vostru, ca o claritate care risipește incertitudinile, misterele și întunericul. 

48 Când vă spun că Hristos este dragostea Tatălui, înțelegeți că Hristos este divin. Ce este ciudat în 

faptul că Dumnezeu și-a umanizat iubirea pentru a o face cunoscută unei lumi lipsite de spiritualitate? Nu 
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este aceasta o dovadă a iubirii desăvârșite a Tatălui, dată celor care, pentru că nu pot merge la Tatăl, sunt 

căutați de El? 

49 Astfel, vă voi arăta că Hristos nu este mai mic decât Mine* și nici nu vine după Mine, căci dacă El 

este Iubire, această Iubire nu vine după sau înaintea niciunei alte puteri, ci este unită și contopită cu toate 

(puterile divine esențiale) care formează Absolutul, Divinul, Perfectul. 
Aici Dumnezeu vorbește în unitatea tuturor puterilor Sale divine. 

50 Și ce să vă spun despre Maria, care a fost trimisă pe pământ de Domnul pentru a fi Mama lui Isus, 

în al cărui trup avea să se manifeste Cuvântul? 

51 Cu adevărat vă spun, ea era Tandrețea Divină întruchipată. De aceea, când a auzit în locuința ei 

cuvintele mesagerului Domnului care o anunța că îl va concepe pe Mesia în pântecele ei, nu a existat nici 

îndoială, nici revoltă în inima ei față de ceea ce știa că este voința divină. Exemplul ei a fost cel al 

smereniei și al credinței, acțiunea ei a fost tăcută și sublimă. Prin urmare, ea era singura capabilă să 

împlinească acel mesaj ceresc și să accepte fără vanitate acel destin înalt. 

52 Isus și-a petrecut copilăria și tinerețea alături de Maria, iar în sânul și lângă ea s-a bucurat de 

dragostea ei maternă. Tandrețea divină devenită femeie a îndulcit primii ani de viață ai Mântuitorului în 

lume, când venise ceasul ca El să bea o atât de mare amărăciune. 

53 Cum este posibil ca cineva să creadă că Maria, în pântecele căreia s-a format trupul lui Isus și 

alături de care a trăit Maestrul, ar putea fi lipsită de înălțime spirituală, de puritate și sfințenie? 

54 Cine Mă iubește pe Mine trebuie să iubească mai întâi tot ce este al Meu, tot ce iubesc Eu. 

55 Trebuie să aduceți aceste învățături de iubire și milă în atenția fraților voștri. Trebuie să știți că nu 

este necesar ca întreaga omenire să mă audă în forma în care mă fac cunoscut vouă. Pentru Mine este 

suficient ca acest popor să fie prezent și să asculte aceste învățături, pentru ca apoi să fie martorul și 

mesagerul Meu în fața fraților lor. 

56 Dacă această formă de proclamare ar fi cea mai înaltă pe care oamenii ar putea-o atinge, aș face-o 

cunoscută pe tot pământul și, odată instituită, nu ar avea sfârșit. Dar cum această manifestare prin 

intermediul unui purtător de voce uman este doar o pregătire pentru dialogul perfect de la spirit la spirit, i-

am acordat (purtătorului de voce) doar un anumit timp și i-am indicat momentul finalizării, care va fi în 

1950. 

57. Aceste mulțimi care au asistat an de an la învățăturile Maestrului lor sunt destinate să răspândească 

acest mesaj în rândul omenirii după ce nu vor mai asculta Cuvântul Meu. 

58 Ei nu vor pleca să predea înainte de plecarea mea, pentru că este necesar ca ei să audă ultimele 

mele învățături, care vor fi cele mai profunde și, prin urmare, cele care îi vor face puternici și pregătiți 

pentru luptă. 

59 Toți, de la cele mai vechi congregații până la cei care încep să se adune în cele mai tinere "locuri", 

au auzit de la Mine că această proclamare va înceta la sfârșitul anului 1950, că este voința Mea divină ca 

acest lucru să se întâmple astfel și că poporul nu se poate opune în niciun fel la ceea ce a decretat Tatăl. 

60 Ar fi o încăpățânare să te străduiești să Mă faci să aștept mai mult timp printre voi, ar însemna să Îi 

negi Tatălui perfecțiunea și dreptatea Sa și ar însemna să negi că Eu, Cel neschimbător, sunt Cel care ți-am 

vorbit. 

61 Deși în aceste momente nimeni nu se simte capabil să comită această profanare, vă spun acest 

lucru pentru că știu că în momentele decisive, în ora amară și tristă a plecării Mele, nu va lipsi un trădător 

de la masa Mea, un slab care aruncă departe de el pâinea care l-a hrănit mult timp și care, cu un fals sărut 

de iubire, Mă abandonează batjocurii și disprețului umanității. 

62 Cine credeți că se va face cunoscut prin aceste creiere atunci când timpul manifestării Mele va fi 

trecut? Vrei să Mă faci complice la neascultarea ta? 

63. Amintește-ți că neascultarea din partea ta va provoca mai târziu confuzie în rândul poporului, că o 

profanare de o asemenea amploare va promova haosul în rândul poporului. Nimeni nu ar crede în 

manifestarea Mea ca Duh Sfânt, toți și-ar pierde credința. 

64 Chiar acum vă spun că cei care vor face să se creadă că Eu continui să Mă manifest prin 

intermediul lor după timpul stabilit de Mine, vor fi respinși și numiți impostori, iar cel care se va manifesta 
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prin înțelegerea lor va fi numit "falsul Hristos". Dar clarvăzătorii care vor face cauză comună cu acel 

înșelător vor fi numiți "falși profeți". 

65 Oameni buni, întăriți-vă în tot ceea ce vă spun astăzi, astfel încât, atunci când va veni ceasul 

încercării, să puteți rămâne fermi, legați de Legea Mea, și să respectați voința Mea. Căci prin 

comportamentul vostru veți da cea mai mare mărturie că ați crezut că acest Cuvânt este adevărul suprem. 

Cine face contrariul, se va lepăda de Mine. 

66 Binecuvântați sunt cei care rămân credincioși Cuvântului Meu, pentru că îi voi folosi, când va veni 

timpul, ca mesageri și martori ai acestui mesaj divin pe care îl las omenirii prin intermediul proclamării 

Mele prin intermediul minții umane - ca o lecție de pionierat pentru adevărata unire de la spirit la spirit cu 

Tatăl vostru. 

67 Azi îți caut spiritul, căci lumea spirituală îi cere prezența. 

68 Nu v-ați putut înălța pentru că fiecare dintre imperfecțiunile voastre este o verigă în acel lanț care 

vă leagă de bunurile pământești și vă împiedică să vibrați în regiunile care corespund Spiritului*. 
* A se vedea nota 6 din apendice. 

69 Ce vă pregătiți pentru voi înșivă după această viață? Credeți că spiritul vostru poate intra cu pas 

hotărât într-o lume în care doar duhovnicirea este lumina și sprijinul său? 

70 Ascultați acest cuvânt, pătrundeți-l și veți înțelege că el vine în ajutorul vostru pentru a vă elibera 

de tot ceea ce este inutil, pentru că aceste influențe nu vă lasă sufletul liber. 

71 Scapă-ți sufletul de toate impuritățile aici, în prezența Mea, și eliberează-l. Nu vă temeți, pentru că 

nu-mi veți dezvălui niciun secret, Eu vă cunosc mai bine decât vă cunoașteți voi înșivă. Mărturisește-Mă 

în adâncul ființei tale, Eu te voi înțelege mai bine decât oricine și-ți voi ierta fărădelegile și vinovățiile tale, 

căci Eu sunt singurul care te poate judeca. Dar după ce vă veți împăca cu Tatăl vostru și veți auzi în ființa 

voastră imnul victoriei pe care îl cântă spiritul vostru, așezați-vă în pace la masa mea, mâncați și beți 

mâncarea Spiritului conținută în esența Cuvântului meu. 

72 Când vă ridicați de la masă pentru a vă întoarce la munca de peste zi, nu uitați că în toate căile 

voastre Legea mea este prezentă și privirea mea vă vede. Prin aceasta vreau să vă spun că nu numai atunci 

când intrați în aceste săli de adunare pentru a asculta Cuvântul Meu trebuie să vă pregătiți în spirit și în 

gândire, ci și că teama de a Mă ofensa pe care o arătați în aceste locuri trebuie să vă însoțească 

pretutindeni și în orice moment. 

73 Aveți Cuvântul Meu în conștiința voastră, astfel încât să-i cereți sfatul în timp ce mergeți pe calea 

îndeplinirii misiunii voastre. 

74 Tuturor celor care Mă ascultă, le spun același cuvânt: nu dau mai mult săracului, pentru că este 

nevoiaș, și nici nu dau mai puțin bogatului. Adevărat vă spun că în spirit sunteți cu toții nevoiași. 

75 Vă iubesc pe toți în mod egal, nu văd nicio diferență de clase, rase, limbi sau credințe, nici măcar o 

diferență de sex. Vorbesc în numele spiritului, el este cel pe care îl caut și pe care am venit să-l învăț, să-l 

conduc spre Țara Făgăduinței cu lumina învățăturii mele. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 40  
1 Tatăl vostru a pregătit totul pentru ca "Cuvântul" lui Dumnezeu să locuiască în mijlocul oamenilor 

și să le arate calea reparării lor prin exemplele sublime ale iubirii sale. 

2 Mai întâi i-a inspirat pe profeții care trebuiau să anunțe forma în care Mesia va veni în lume, natura 

lucrării Sale, suferințele și moartea Sa ca om, astfel încât, atunci când Hristos a apărut pe pământ, cei care 

cunoșteau profețiile să-L recunoască imediat. 

3 Cu secole înainte de prezența Mea în Isus, profetul Isaia a spus: "De aceea Domnul vă va da 

semnul acesta: "Iată, o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un fiu, care se va numi Emanuel". (Ceea 

ce înseamnă Dumnezeu cu noi). Prin această profeție, printre altele, a anunțat venirea Mea. 

4 David, cu multe secole înainte de venirea Mea, a cântat în psalmi plini de durere și de sens profetic 

suferințele lui Mesia în timpul răstignirii. În acei psalmi, el vorbește despre unul dintre cele șapte cuvinte 

ale Mele pe cruce, indicând disprețul cu care mulțimile Mă vor duce la răstignire, expresiile de batjocură 

ale oamenilor când Mă vor auzi spunând că în Mine este Tatăl, abandonul pe care îl va simți trupul Meu în 

fața ingratitudinii umane, toate torturile la care voi fi supus și chiar modul în care vor arunca sorți asupra 

hainei Mele. 

5 Fiecare dintre profeții Mei a anunțat venirea Mea, a pregătit căile și a dat caracteristicile exacte, 

astfel încât, atunci când va veni Ziua, nimeni nu va greși. 

6 În Nazaret trăia o floare de puritate și tandrețe, o fecioară pe nume Maria, care era chiar cea 

anunțată de profetul Isaia, pentru că din pântecele ei va ieși rodul vieții adevărate. La ea a venit mesagerul 

duhovnicesc al Domnului pentru a anunța misiunea pe care o adusese pe pământ, spunând: "Bucură-te, 

binecuvântată, Domnul este cu tine, tu ești binecuvântată între femei". 

7 Sosise ceasul în care misterul divin urma să fie revelat și tot ceea ce se spusese despre prezența lui 

Mesia, Mântuitorul, Răscumpărătorul, urma să se împlinească imediat. Dar cât de puține au fost inimile 

care au simțit prezența mea, cât de puține au fost spiritele pregătite să cunoască împărăția cerurilor în 

lumina adevărului meu. 

8 Oamenii care, în majoritatea lor, deveniseră materialiști din cauza ambiției lor, care au subordonat 

totul cunoștințelor și experiențelor lor umane și au încercat să verifice spiritualul prin intermediul științei 

lor materialiste, au fost nevoiți să devină confuzi în fața lucrurilor de neînțeles (pentru ei) și, în cele din 

urmă, M-au negat. 

9 Puțini au fost cei care M-au iubit și M-au urmat, și mulți M-au judecat greșit. 

10 Cei care M-au iubit au fost cei care au recunoscut prezența Mea prin sensibilitatea și credința lor 

spirituală - daruri mai presus de rațiunea, știința și inteligența umană. 

11 M-au cercetat la fiecare pas. Toate faptele și cuvintele Mele au fost judecate cu rea intenție, mai 

ales că ei (criticii) erau confuzi în fața faptelor și dovezilor Mele, pentru că mințile lor nu erau capabile să 

înțeleagă ceea ce numai spiritul poate înțelege. 

12 Când m-am rugat, ei au spus: "Pentru ce se roagă când spune că este plin de putere și înțelepciune? 

De ce poate avea nevoie sau ce poate cere?" Iar când nu mă rugam, spuneau că nu le îndeplineam 

preceptele religioase. 

13 Când M-au văzut că nu M-am mâncat pe Mine însumi în timp ce ucenicii Mei mâncau, au judecat 

că eram în afara Legilor instituite de Dumnezeu; și când M-au văzut că M-am mâncat pe Mine însumi, s-

au întrebat: "De ce trebuie să mănânce pentru a trăi, Cel care a spus că El este Viața?". Ei nu au înțeles că 

am venit în lume pentru a le dezvălui oamenilor cum ar trebui să trăiască omenirea după o lungă perioadă 

de purificare, astfel încât din ea să iasă o generație spiritualizată, deasupra mizeriei umane, deasupra 

nevoilor necesare ale cărnii și deasupra pasiunilor simțurilor trupești. 

14 Au trecut multe secole de când i-am luminat pe oameni prin Prezența Mea, iar când au încercat să 

înțeleagă adevărul despre concepția Mariei, despre natura Mea umană și despre Ființa Mea spirituală, 

mințile lor confuze nu l-au putut înțelege și nici inimile lor otrăvite nu au înțeles acest adevăr. 

15 Acea minte și acea inimă, eliberate pentru o clipă de întunericul lor, vor permite spiritului lor să 

evadeze în regiunile de lumină, unde se va simți luminat de o claritate superioară, care nu va fi nici cea a 

rațiunii sale, nici cea a științei sale. 
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16 Atunci, prin intermediul minții dezvoltate, vor înțelege adevărul pe care mințile lor mici și limitate 

nu l-au putut dezvălui. 

17 Căci dacă oamenii ar fi capabili să simtă și să înțeleagă toată iubirea pe care Duhul Meu o revarsă 

asupra lor prin natură, toți ar fi buni. Dar unii sunt ignoranți și alții nerecunoscători. 

18 Doar atunci când forțele naturii proclamă dreptatea Mea, ei tremură; dar nu pentru că înțeleg că 

vocea dreptății Mele le vorbește, ci pentru că se tem pentru viețile lor sau pentru bunurile lor pământești. 

19 De la începutul omenirii și până în prezent, dreptatea Mea s-a făcut simțită printre oameni prin 

intermediul forțelor naturii, deoarece, în cruditatea primelor timpuri și în materialismul timpului prezent, 

ei (erau și sunt) sensibili doar la suferințele materiale. 

20 Cât timp vor mai evolua oamenii pentru a înțelege iubirea Mea și a simți prezența Mea prin 

conștiință? Când oamenii vor auzi vocea Mea care îi sfătuiește și vor împlini legea Mea, va fi un indiciu că 

vremurile materialismului au luat sfârșit pentru ei. 

21 Deocamdată, ei trebuie să mai fie afectați de forțele naturii în multe forme, până când se vor 

convinge că există forțe superioare, în fața cărora materialismul omului este foarte mic. 

22 Pământul se va cutremura, apa va purifica omenirea, iar focul îi va purifica pe oameni. 

23 Toate elementele și forțele naturii se vor face simțite pe pământ, acolo unde ființele umane nu au 

știut să trăiască în armonie cu viața care le înconjoară. 

24 Prin aceasta, natura nu urmărește distrugerea celor care o pângăresc, ci doar armonia între om și 

toate creaturile. 

25 Dacă neprihănirea lor se manifestă din ce în ce mai mult, aceasta se datorează faptului că și 

fărădelegile oamenilor și lipsa lor de conformitate cu Legile au (devenit) mai mari. 

26 V-am spus că nicio frunză de copac nu se mișcă fără voia Mea, iar acum vă spun că niciun element 

al naturii nu ascultă de altă voință decât a Mea. 

27 De asemenea, vă spun că natura poate fi pentru oameni ceea ce doresc: o mamă generoasă în 

binecuvântări, mângâieri și hrană, sau un deșert arid unde domnesc foamea și setea; un maestru al 

revelațiilor înțelepte și infinite despre viață, bunătate, iubire și eternitate, sau un judecător inexorabil în 

fața desfrâului, neascultării și erorilor oamenilor. 

28 Vocea Tatălui meu le-a spus primilor oameni, binecuvântându-i: "Creșteți și vă înmulțiți și umpleți 

pământul, supuneți-l și fiți stăpâni peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate creaturile care se 

mișcă pe pământ". 

29 Da, umanitate, l-am format pe om pentru a fi stăpân și pentru a avea putere în spațiul aerian, în 

apele de pe tot pământul și în forțele naturale ale creației. Dar Eu am spus - stăpân; căci oamenii - crezând 

că stăpânesc pământul cu știința lor - sunt sclavi. Deși cred că au stăpânit forțele naturii, devin victime ale 

imaturității, ale prezumției și ignoranței lor. 

30 Puterea și știința umană au invadat pământul, mările și spațiul aerian, dar puterea și violența lor nu 

sunt în armonie cu puterea și violența Naturii, care - ca expresie a Iubirii Divine - este Viață, Înțelepciune, 

Armonie și Perfecțiune. În lucrările oamenilor, în știința și puterea lor, se manifestă doar aroganța, 

egoismul, vanitatea și răutatea. 

31 În curând, violența forțelor naturii va zgudui omenirea să se trezească. Oamenii vor lăsa 

materialismul în urmă prin paharul suferinței pentru a vedea lumina adevărului care le va arăta calea pe 

care ar fi trebuit să ajungă la înțelepciune și la adevărata putere. 

32 Niciodată nu va fi prea târziu pentru pocăință, pentru repararea unei greșeli sau pentru reînnoirea 

unui păcătos. Porțile împărăției mele vor fi mereu deschise și îl vor aștepta pe copilul care, după ce a 

rătăcit mult timp după voința sa liberă, va deschide în sfârșit ochii spre lumină și va înțelege că nu există 

libertate mai perfectă și mai minunată decât cea a Spiritului care știe să împlinească voința Tatălui său. 

33 Libertate infinită în iubire, în bunătate, în dreptate și în perfecțiune. 

34 Pentru a împlini Legea Mea, trebuie să vă rugați, să vă înălțați mereu spiritul către Tatăl vostru. 

35 Am văzut că, pentru a te ruga, preferi singurătatea și tăcerea, și faci bine dacă cauți inspirație prin 

rugăciune sau dacă vrei să-mi mulțumești. Dar, de asemenea, vă spun să vă rugați în orice situație v-ați 

afla, pentru ca în cele mai dificile momente ale vieții voastre să știți cum să apelați la ajutorul meu fără să 

vă pierdeți calmul, stăpânirea de sine, credința în prezența mea și încrederea în voi înșivă. 
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36 Rugăciunea poate fi lungă sau scurtă, în funcție de necesitate. Puteți, dacă doriți, să petreceți ore 

întregi în această beatitudine spirituală atunci când corpul nu este obosit sau când nicio altă îndatorire nu 

vă solicită atenția. Și poate fi atât de scurtă încât se limitează la o secundă, atunci când ești supus unei 

încercări care te-a luat brusc prin surprindere. 

37 Nu cuvintele cu care mintea voastră încearcă să formeze rugăciunea ajung la Mine, ci dragostea, 

credința sau nevoia cu care vă prezentați în fața Mea. De aceea vă spun că vor exista cazuri în care 

rugăciunea voastră va dura doar o secundă, pentru că nu veți avea timp să formulați gânduri, propoziții sau 

idei, așa cum sunteți obișnuiți. 

38 Oriunde puteți să Mă chemați, pentru că pentru Mine locul este indiferent, deoarece ceea ce caut 

este spiritul vostru. 

39 Dacă vă place să vă rugați în aer liber sau dacă simțiți o mai mare devoțiune în aceste săli de 

întâlnire, sau dacă preferați dormitorul vostru, faceți-o acolo unde vă simțiți cel mai aproape de Tatăl 

vostru. Dar nu uitați că pentru Mine, care sunt pretutindeni, locul de comuniune cu spiritul vostru este 

indiferent. 

40 Nu vă rugați întotdeauna cu aceeași colecție interioară, de aceea nu experimentați întotdeauna 

aceeași pace sau inspirație. 

41 Există ocazii în care ești inspirat și îți înalți gândurile; și există altele în care rămâi complet 

indiferent. Cum veți primi întotdeauna mesajele Mele în același mod? Trebuie să vă educați mintea și 

chiar trupul pentru a coopera cu Duhul Sfânt în momentele de rugăciune. 

42 Spiritul este întotdeauna gata să se conecteze cu Mine, dar are nevoie de o stare bună a corpului 

pentru a se putea ridica în acele momente și a se elibera de tot ceea ce îl înconjoară în viața sa 

pământească. 

43 Străduiți-vă să ajungeți la adevărata rugăciune, căci cel care știe să se roage poartă în sine cheia 

păcii, a sănătății, a speranței, a puterii spirituale și a vieții veșnice. 

44 Scutul invizibil al legii Mele îl va proteja de reconstituiri și pericole. În gura sa va purta o sabie 

invizibilă pentru a-i doborî pe toți dușmanii care se opun căii sale. Un far îi va lumina calea în mijlocul 

furtunilor. În mod constant, o minune îi va fi la îndemână ori de câte ori va avea nevoie de ea, fie pentru el 

însuși, fie în beneficiul fraților săi. 

45 Rugați-vă, exersați acest dar înalt al Duhului, pentru că această putere va fi cea care va mișca 

viețile oamenilor din viitor - acei oameni care (deja) în carne și oase vor reuși să realizeze conectarea 

spiritului (lor) la Duhul (Meu). 

46 Părinții de familie vor lăsa rugăciunea să le dea inspirații pentru a-și îndruma copiii. 

47 Bolnavii vor primi sănătate prin intermediul rugăciunii. Conducătorii își vor rezolva marile 

probleme căutând lumina în rugăciune, iar oamenii de știință vor primi revelații prin darul rugăciunii. 

48 Căutați această lume a luminii spirituale, practicați rugăciunea spiritului, perfecționați această 

formă cât mai mult posibil și transmiteți această cunoaștere copiilor voștri, având încredere că ei vor 

merge cu un pas mai departe decât ați ajuns voi. Pentru a vă ajuta în rugăciunea voastră, vă explic 

Doctrina Mea într-un mod simplu și vă luminez revelațiile pe care vi le-am făcut în trecut. Știți de ce puteți 

înțelege mai bine Cuvântul Meu? - Pentru că spiritul tău a evoluat. 

49 În curând veți vorbi oamenilor despre Doctrina Mea, dovedind că ați înțeles învățătura pe care o 

proclamați, susținându-vă cuvintele cu faptele voastre bune. Cu adevărat vă spun, având în vedere 

exemplul vostru, chiar și cei mai indisciplinați vor fi convinși de adevărul acestei învățături. 

50 Numai cel care și-a dezvoltat darurile spirituale și și-a întărit inima în practica iubirii aproapelui va 

rezista tuturor încercărilor la care oamenii vor să-l supună. Pentru că atunci când a ajuns să exprime 

Cuvântul Meu în sensul și adevărul său spiritual și când și-a transformat inima într-un izvor inepuizabil de 

iubire și milă față de frații săi - prin care se spune că s-a rugat și că se află pe calea spiritualizării datorită 

virtuții sale - atunci acel discipol este echipat pentru a Mă mărturisi. 

51 Acum, că mai sunt încă câțiva ani până când manifestarea Mea sub această formă se va încheia - 

păstrați Cuvântul Meu în inimile voastre și învățați de la Mine. Dacă veți face acest lucru pe calea luptei 

voastre, veți ști când să vorbiți cu frații voștri și când să învățați prin tăcerea voastră. 

52 Ar trebui să aveți încredere absolută în asistența mea divină din voi și credința solidă ca piatra că 

ceea ce faceți sau transmiteți va avea un rezultat bun, pentru că, făcând acest lucru, îndepliniți legea mea. 
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53 De această încredere și de această credință va depinde eficiența cuvintelor și a faptelor voastre. 

54 Nu veți putea vorbi întotdeauna, dar în toate ocaziile veți da dovadă de dezvoltarea darurilor 

spiritului vostru. 

55 Echipați-vă, atunci prezența voastră într-un moment de încercare va fi suficientă pentru ca lumina 

să strălucească în mințile (oamenilor), furtuna să se transforme în pace, iar rugăciunea voastră 

duhovnicească va face minunea ca o mantie de milă și tandrețe să se dezvăluie peste cei pentru care vă 

rugați. 

56 Influența ta bună ar trebui să prevaleze asupra celor spirituale și asupra celor materiale. Nu ar 

trebui să vă limitați să luptați doar împotriva elementelor vizibile, ci și împotriva celor invizibile. 

57 Dacă lumina Duhului Meu l-a luminat pe omul de știință pentru a descoperi cauza relelor trupului, 

pe care voi le numiți boli, ea vă luminează și pe voi, astfel încât, cu simțul vostru spiritual, să puteți 

descoperi originea tuturor relelor care afectează viața umană - atât a celor care întunecă spiritul, cât și a 

celor care orbesc mintea sau chinuie inima. 

58 Există forțe care - care nu sunt vizibile pentru privirea umană și care nu sunt perceptibile pentru 

știința omului - exercită în mod constant o influență asupra vieților voastre. 

59 Sunt unele bune și altele rele; unele îți dau sănătate, altele te îmbolnăvesc; sunt unele luminoase și 

altele întunecate. 

60 De unde provin aceste puteri? - Din spirit, ucenicule, din minte și din sentimente. 

61 Fiecare spirit* încarnat sau neîncarnat trimite vibrații atunci când gândește; fiecare sentiment 

exercită o influență. Puteți fi siguri că lumea este plină de aceste vibrații. 
* Acești termeni apar frecvent și înseamnă: Orice spirit care trăiește încă în corpul său material sau care nu mai 

trăiește în el. 

62 Acum puteți înțelege cu ușurință că, acolo unde cineva gândește și trăiește în bunătate, trebuie să 

existe forțe și influențe sănătoase, iar acolo unde cineva trăiește în afara legilor și regulilor care 

caracterizează bunătatea, dreptatea și iubirea, trebuie să existe forțe nesănătoase. 

63 Ambele umplu încăperea și luptă una împotriva celeilalte; ele au o influență asupra vieții 

emoționale a oamenilor, iar dacă aceștia sunt capabili să distingă, acceptă inspirațiile bune și resping 

influențele rele. Dar dacă sunt slabi și neantrenați în a face binele, nu pot rezista acestor vibrații și riscă să 

devină sclavii răului și să cadă sub dominația acestuia. 

64 Aceste vibrații emană atât de la spiritele încarnate, cât și de la ființele neîncarnate, căci pe pământ, 

ca și în lumea de dincolo, există spirite bune și spirite confuze. 

65 În acest timp, influența răului este mai mare decât cea a binelui. Prin urmare, forța care predomină 

în omenire este cea a răului, din care se nasc egoismul, minciuna, curvia, aroganța, dorința de a face rău, 

distrugerea și toate pasiunile inferioare. Din acest echilibru moral perturbat izvorăsc bolile care îl chinuie 

pe om. 

66 Oamenii nu au arme pentru a lupta împotriva acestor forțe. Au fost înfrânți și aduși ca prizonieri în 

abisul unei vieți fără lumină spirituală, fără bucurie sănătoasă, fără străduință pentru bine. 

67 Chiar acum, când omul crede că se află pe culmea cunoașterii, nu știe că se află în abis. 

68 Eu, care vă cunosc începutul și viitorul în veșnicie, le-am dat oamenilor, încă din cele mai vechi 

timpuri, arme cu care să lupte împotriva forțelor răului. Dar ei le-au disprețuit și au preferat lupta răului 

împotriva răului, în care nimeni nu este victorios, pentru că toți vor ieși înfrânți. 

69 Este scris că răul nu va continua să domine, ceea ce înseamnă că, la sfârșitul timpului, binele va 

triumfa. 

70 Dacă Mă întrebați care au fost armele cu care i-am echipat pe oameni pentru a lupta împotriva 

forțelor sau influențelor răului, vă spun că au fost rugăciunea, perseverența în Lege, credința în Cuvântul 

Meu și dragostea unii pentru alții. 

71 Acum trebuia să Mă fac cunoscut spiritual acestei umanități pentru a-i clarifica, cuvânt cu cuvânt, 

originea binelui și a răului și modul de luptă pentru a învinge în marea bătălie a Erei a treia. 

72 Vă fac vigilenți, dând sensibilitate spiritului vostru, pentru ca voi să învățați să primiți tot binele 

care vine la voi și să respingeți și să combateți răul. 

73 Nimeni să nu facă mișto de ceea ce spun, căci prin batjocura sa își va arăta imensa sa ignoranță. 
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74 Știți că toți emisarii pe care i-ați avut - precursori ai revelației spirituale sau științifice - au fost 

ridiculizați; și totuși, după un timp, omenirea a trebuit să le accepte revelațiile, convinsă de adevărul pe 

care îl proclamau. 

75 Știau oare anticii în ce mod se transmitea o boală sau care era cauza răspândirii unei epidemii? - 

Nu, ei nu știau, iar din această ignoranță au apărut ideile superstițioase și cultele misterioase. Dar a venit o 

zi în care inteligența omului, luminată de lumina Creatorului, a descoperit cauza bolilor sale fizice și a 

început să lupte pentru a descoperi calea de a-și recăpăta sănătatea. Atunci, ceea ce îi fusese ascuns și 

invizibil a devenit inteligibil pentru omul de știință, iar omenirea a dobândit o cunoaștere pe care oamenii 

din trecut nu o aveau. 

76 În același mod, ei vor recunoaște în cele din urmă originea și influența forțelor binelui și răului 

asupra omului; și când această cunoaștere va fi general cunoscută, nu va mai exista nimeni care să se 

îndoiască de adevărul învățăturii Mele atunci când o aude. 

77 Vă luminez cu lumina acestei instrucțiuni pentru ca voi să descoperiți în spiritul vostru facultățile 

pe care omenirea le-a disprețuit din cele mai vechi timpuri și pentru ca spiritul vostru, trezit din somnul 

său profund și luminat de lumina conștiinței, să știe cum să respingă forțele răului și să ajungă la 

dezvoltarea deplină a evoluției sale spirituale. Așa cum în aerul poluat ajunge la tine germenul unei boli, 

tot așa, în mod invizibil și tăcut, influențele spirituale rele vin, îți zăpăcesc mintea și îți fac spiritul să se 

clatine. 

78 Numai rugăciunea vă poate da cunoașterea și sensibilitatea interioară, puterea și inspirația de a 

rămâne pe poziții în lupta zilnică și constantă împotriva răului. 

79 V-am vorbit despre puterile și influențele răului, dar am menționat vreun duh? L-am strigat eu oare 

pe nume? - Nu, spune-mi tu. Mai degrabă, trebuie să vă lămuresc în acest moment că nu există niciun 

spirit care să fie la originea răului sau care să fie el. 
* A se vedea nota 7 din apendice. 

80 Vechile credințe, imagini, figuri și nume simbolice prin care oamenii din trecut au reprezentat răul 

dându-i formă umană și atribuindu-i o existență spirituală - credințe care au supraviețuit până la generațiile 

actuale - trebuie să dispară. Pentru că, fără să fiți conștienți, ați creat cu ele mituri superstițioase și culte 

care sunt nedemne de dezvoltarea spirituală pe care omul a atins-o în acest timp. 

81 Înțelegeți că răul a emanat din om, din slăbiciunile sale, și că, pe măsură ce omenirea a crescut în 

număr, ca și imperfecțiunile și păcatele sale, puterea sau influența răului a crescut și ea. Această putere, 

formată din gânduri, închipuiri, sentimente și pasiuni, a început să-și facă simțită influența asupra 

oamenilor și, în cele din urmă, aceștia au crezut că este vorba de un spirit care era cu siguranță 

întruchiparea răului, fără să-și dea seama că acea putere era compusă din imperfecțiunile lor. 

82 "Vegheați și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 41  
1 Întotdeauna v-am vorbit despre viața veșnică, care există dincolo de ceea ce este material. V-am 

promis că o veți avea cu toții, dar v-am dezvăluit, de asemenea, că trebuie să reparați răul pe care l-ați 

provocat, pentru ca spiritul vostru să poată evolua. 

2 Pentru a vă ajuta, v-am spus: Faceți fapte bune pe pământ, pentru ca sămânța pe care o semănați să 

dea roade bune și eu, care sunt Calea și Viața, să primesc recolta. 

3 Am văzut că umanitatea este recalcitrantă, că s-a materializat, așa că a trebuit să-i dau 

instrucțiunile Mele pentru a o face să înțeleagă care este calea pe care trebuie să o urmeze pentru a ajunge 

la viața adevărată și pentru a aprinde în ea speranța de a ajunge la Mine. 

4 Calea pentru a ajunge la perfecțiune este lungă și fără ajutorul Meu divin nu ați putea ajunge acolo. 

Viața spirituală din lumea de dincolo este un mister pentru om; dar studiați instrucțiunile Mele, puneți în 

aplicare ceea ce vă învață simțul vostru spiritual și atunci când veți trece pragul adevăratei vieți, nu veți fi 

surprinși sau confuzi. 

5 În primele timpuri ale omenirii, dezvoltarea spirituală a acestora era atât de scăzută, încât (lipsa) 

cunoașterii interioare a vieții sufletului după moartea trupească și (lipsa) cunoașterii destinului lor final au 

făcut ca sufletul să cadă într-un somn adânc atunci când părăsea învelișul de carne, din care se trezea cu 

greu. Dar atunci când Hristos s-a făcut om în Iisus pentru a da învățătura Sa tuturor spiritelor, imediat ce 

și-a îndeplinit sarcina printre oameni, a trimis lumina Sa către mari mulțimi de ființe care așteptau sosirea 

Sa încă de la începutul lumii pentru a se elibera de confuzie și a se putea înălța către Creator. 

6 Numai Hristos putea să lumineze acel întuneric, numai vocea Lui putea trezi acele suflete care 

dormeau pentru evoluția lor. Când Hristos a murit ca om, Spiritul divin a adus lumină în lumile spirituale 

și chiar în mormintele din care au ieșit sufletele care erau aproape de trupurile lor în somnul morții. Aceste 

ființe au trecut prin lume în acea noapte, făcându-se vizibile privirii oamenilor ca mărturie că 

Răscumpărătorul a fost viața pentru toate ființele și că sufletul este nemuritor. 

7 Numai Isus le putea arăta calea pentru a ajunge pe vârful muntelui vieții adevărate. Cei care cred în 

El, cred în lucrările Sale și pun în practică învățăturile Sale nu vor rămâne în stagnare. 

8 Discipoli, nu vă simțiți superiori fraților voștri pentru că auziți aceste revelații care vă luminează 

calea. Drumul pe care trebuie să-l parcurgeți este atât de lung și trebuie să înțelegeți că abia faceți primii 

pași pe el. Dacă vă dezvălui unele secrete ale dincolo, este pentru ca voi să cunoașteți deja calea și să vă 

pregătiți pentru a nu vă pierde sau a nu vă împiedica de ea. Înțelegeți că, așa cum în această lume există 

multe cărări pe care omul se poate rătăci, tot așa și în vasta Vale Spirituală există cărări care pot duce 

sufletul în confuzie, dacă nu a vegheat și nu s-a rugat. 

9 Permiteți ca "sângele vital" al iubirii mele să vă dea viață, amintiți-vă că v-am spus: "Eu sunt vița 

de vie și voi sunteți ramurile". Trebuie să aduceți roade care să glorifice pomul din care proveniți. 

10 Este necesar să studiați cu răbdare Cuvântul meu, pentru ca mâine să știți cum să îl explicați 

fraților voștri și să îl puneți în practică în conformitate cu adevărul pe care îl conține. Când va ajunge omul 

la perfecțiunea pe care Legea Mea îl învață? - Când a împlinit prima poruncă. Căci până acum omenirea a 

iubit toate bunurile lumii mai mult decât pe Creatorul ei. Cu toate acestea, toți oamenii, când își înalță 

rugăciunea către Mine, spun că Mă iubesc, iar când se lovesc de durere din cauza păcatului lor, Mă 

întreabă: "Doamne, de ce mă pedepsești, deși Te iubesc atât de mult?". Dar după aceea, când am îndepărtat 

din calea lor spinul care i-a rănit, ei uită de Cel care îi iubește atât de mult. 

O parabolă: 

11 Ascultați: Într-o sinagogă se rugau doi oameni. Unul dintre ei purta haine de ceremonie splendide, 

celălalt mergea aproape gol. Cel dintâi mulțumea Creatorului, pentru că tot ceea ce avea credea că are prin 

propriile merite, și considera că cel care îi era alături era sărac, gol și flămând, pentru că în acest fel primea 

recolta a ceea ce semănase cu păcatul său. 

12 Săracul om se simțea nedemn de a fi în prezența Domnului său și a cerut iertare și putere pentru a-

și îndeplini ispășirea. 

13 Puternicul a mulțumit, gândindu-se că, dacă trupul său era împodobit, spiritul său trebuie să fie și 

mai împodobit. 
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14 Timpul a trecut și moartea i-a ajuns pe amândoi. Omul bogat a fost plâns de ai săi, înmormântarea 

sa a fost solemnă și a avut un mormânt magnific. Spiritul său s-a desprins de trup, iar când a intrat în valea 

spirituală a fost tulburat, deoarece materialismul său l-a împiedicat să urce. Oriunde își îndrepta pașii, se 

poticnea și totul în jurul lui părea învăluit în întuneric. 

Între timp, bietul om, care era un vagabond, simțindu-se obosit, s-a așezat sub un copac și cu un suspin 

a părăsit această viață. Nimeni nu l-a jelit, nimeni nu a fost cu el în acel ceas, nu a avut mormânt, căci 

trupul său a devenit hrană pentru păsările de pradă. Spiritul său a plecat și el în lumea de dincolo cu 

credința cu care a trăit în lume, o credință îndreptată spre viitor. A intrat în "valea spiritelor" fără ca cineva 

să-i refuze intrarea. S-a îndreptat spre o lumină și, când a ajuns la ea, s-a simțit îmbrăcat și împodobit, iar 

acele veșminte aveau o strălucire radiantă. Acel duh era pe cale să se odihnească din lunga sa călătorie a 

vieții, când l-a văzut pe Tatăl său în fața lui, oferindu-i cu dragoste răsplata pe care o câștigase cu faptele 

sale de credință și de predare. 

15 Cel care fusese puternic era încă chinuit de distragerea lui. Pentru o clipă a uitat cine era, uneori 

plângea și se întreba unde se află, unde este trupul său și unde și-a lăsat comorile. Atunci el și-a adus 

aminte de Domnul său și i-a spus: "Eu sunt cel care a venit la templu ca să-și arate hainele și puterea sa și 

să-ți spună că este mulțumit că i-ai dat atât de mult. De ce nu mă recunoști acum și nu mă chemi?". - 

Atunci a auzit o voce care îi spunea: "Pe pământ te preocupa doar slava pentru deșertăciunile tale 

omenești, erai îngâmfat, îi umileai pe cei săraci și aveai scârbă de leproși. Nimic din ceea ce ați acumulat 

în lume nu v-ar putea ajuta în această viață de aici. Așa se face că tu ești acum cel mai nevoiaș dintre cei 

nevoiași." 

16 Acel spirit, departe de a accepta și de a recunoaște dreptatea divină și de a-și începe ispășirea în 

umilință, a blasfemiat împotriva Domnului său, numindu-l nedrept, și s-a îndepărtat de El. Din ce în ce 

mai confuz de furie, a întâlnit în drumul său o legiune de ființe care se îndreptau spre pământ pentru a face 

rău omenirii. S-a aliat cu ei și a semănat în calea sa vanitate, materialism, egoism și aroganță. Dar, treptat, 

a simțit dezgust și oboseală pentru că a provocat atât de mult rău, așa că s-a oprit pentru o clipă să 

reflecteze: trecuseră secole, mulți îi căzuseră victime, căci pe toți cei pe care i-a influențat i-a dus la ruină. 

Se simțea singur, dar în singurătatea lui a auzit o voce care îi vorbea din interiorul ființei sale. Conștiința 

lui a fost cea care a reușit în cele din urmă să se facă auzită. S-a judecat pe sine și și-a dat seama că era 

foarte mic în comparație cu creația. Apoi, în smerenie, după ce mândria lui s-a îngenuncheat, a căutat pe 

Domnul său și, în rugăciunea sa, a vorbit cu El, cerându-I iertare pentru fărădelegile sale, iar glasul Tatălui 

i-a spus: "Te iert, dar du-te și caută pe acel flămând pe care l-ai osândit în sinagogă". 

Când a fost gata să îndeplinească această misiune, și-a ridicat privirea și a conștientizat că cel pe care îl 

văzuse nenorocit în lume era îmbrăcat într-o haină albă orbitoare și se dedica slujirii Domnului său, 

luminând calea sufletelor pierdute. Atunci el, care fusese îngâmfat, dar acum se pocăia, i-a spus fratelui 

său (spiritual): "Ajută-mă să-mi împlinesc ispășirea spirituală!". Celălalt, plin de compasiune și iubire, fără 

să simtă dezgust pentru impuritățile pe care acesta le purta în suflet, l-a ajutat în purificarea sa. (Sfârșitul 

parabolei). 

17 Cu ajutorul acestei parabole vă fac să înțelegeți mai ușor ceea ce puteți întâlni dincolo de viața 

voastră omenească, pentru ca să aveți o idee despre încercările care îi pot lovi pe toți cei care nu-și 

pregătesc intrarea în valea spirituală cu faptele lor de iubire. 

18 Vă voi face să înțelegeți că din spiritul tuturor celor care duc o viață spirituală, sănătoasă și 

dreaptă, fără fanatism, vor ieși exemple bune ca niște lumini strălucitoare care vor lumina atât calea unui 

spirit întrupat, cât și calea Celui care locuiește în invizibil. 

19 Înainte de Hristos, nimeni nu a fost capabil să aprindă lumina în ființele spirituale care trăiau în 

întunericul păcatului. 

20 Eu am fost primul care am intrat în lumile de confuzie pentru a aduce acolo lumina și pentru a-i 

învăța astfel pe discipolii mei să facă același lucru cu frații lor. Căci "Mielul" a fost singurul care a 

desfăcut pecețile care păstrau Marea Carte a Adevăratei Vieți și Adevăratei Înțelepciuni. 

21 Vocea pe care o auziți este cea a celei de-a șasea peceți și nu a fost auzită în toate națiunile doar 

pentru că oamenii nu erau pregătiți; pentru că erau îngâmfați în fața glasului chemării Mele și au lăsat în 

întregime pe cei flămânzi și denudați* să Mă audă. 
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* Aceștia sunt termeni simbolici pentru nevoile spirituale: sărac - în cunoaștere spirituală; flămând - de dreptate 

și dragoste; dezbrăcat - fără haina faptelor bune. 

22 Astăzi vă spun: iertați și dați mâna atunci când vi se cere. 

23 Urmați urmele umilinței și răbdării lui Ilie; el are misiunea de a purifica sufletele și de a le aduce la 

Mine. El a lucrat neobosit, oferindu-Mi un popor curat, sensibil și pregătit să asculte Cuvântul Meu. El v-a 

adus pe muntele Noului Sion pentru a auzi Vocea Mea și când M-ați auzit, ați fost profund mișcați. Nu vă 

îndoiți, pentru că acum vă dau instrucțiunile Mele prin intermediul unei agenții umane. Întotdeauna v-am 

surprins și v-am testat credința. Ați intrat într-o nouă perioadă de timp și trebuie să urcați încă o treaptă pe 

calea dezvoltării spiritului. 

24 Fericiți cei care își sacrifică învelișul trupesc pentru a-și desăvârși sufletul; fericiți cei care își 

poartă crucea cu smerenie și răbdare. Când vă voi vedea pregătiți, vă voi pune în fața unei mulțimi ca să o 

conduceți; și dacă veți persevera în virtute, aroganța nu va intra în inima voastră, nu vă veți simți ca niște 

stăpâni, ci ca niște servitori, iar aceste mulțimi se vor înmulți. Dar vai de cei care interpretează greșit 

poruncile Mele și îi conduc pe frații lor în abis, în loc să-i facă să urce pe muntele dezvoltării lor. Cât de 

mult vor trebui să se lupte pentru a se apăra împotriva dușmanilor lor și cât de des li se va frânge inima în 

această luptă. Tu, însă, în ascultarea ta - amintește-ți că ești pe cale să cucerești vârful muntelui, unde toate 

suferințele vor fi compensate de binecuvântările Mele. 

25 În scurt timp vor veni pe pământ generațiile promise, care vor realiza mari progrese pe calea 

dezvoltării spirituale. Ei vor interpreta Cuvântul Meu mai bine decât voi și îl vor răspândi la toate 

națiunile. Aceste noi ființe umane, pe care le pregătesc astăzi, vor dialoga cu mine de la spirit la spirit și 

vor da dovadă de autoritate în rândul vecinilor lor. 

26 Iubite popor, când te vei pregăti, îți voi da legi și lucrări care îi vor uimi pe oameni. Mintea ta 

luminată va descoperi în natură și în spiritul tău tot ceea ce este măreț și perfect. Atunci vă veți cunoaște 

pe deplin capacitățile, iar faptele voastre vor fi mari în dragoste și milă pentru frații voștri. 

27 Fiți buni lucrători în grădina Domnului vostru; smulgeți buruienile, îngrijiți plantele, iar când le 

vedeți înflorind, bucurați-vă și oferiți-Mi munca voastră. Amintiți-vă că, atunci când vă dau sarcina de a 

da viață plantelor, nu trebuie să provocați durere sau rău acestor creaturi. Vorbesc despre frații voștri, 

despre inimile lor sensibile, pentru ca voi să vegheați mereu asupra lor cu iubire, așa cum v-am învățat eu. 

28 Înțelegeți că nu este imposibil să împliniți legile Mele; trebuie doar să vă rugați și să vă umpleți de 

voință fermă, de iubire pentru Tatăl vostru, de ajutor și de iubire pentru frații voștri, atunci Eu voi pune 

puterea Mea în voi. Nu vreau să devii o victimă. Iubiți, fiți virtuoși și bunăvoința Mea se va odihni peste 

voi. 

29 Nu Mă învinovățiți pe Mine pentru căile voastre greșite. Ți-am dat conștiința pentru ca tu să te 

ghidezi după lumina ei. Este un judecător neîndurător care v-a arătat mereu calea binelui și v-a avertizat 

pentru a nu cădea în ispită. De asemenea, v-am înconjurat cu ființe care vă ajută să vă înțelegeți sarcina și 

să dobândiți virtutea umilinței și a blândeții. 

30 Voi, care vă pregătiți cu iubire să ascultați învățătura mea, nu vreți să pierdeți nici măcar una dintre 

lecțiile mele de ascultat, și în inimile voastre îmi cereți să vă permit să ascultați ultimele cuvinte ale mele 

în acest timp. 

Veți continua să fiți moștenitorii acestui har, dar trebuie să înțelegeți că atunci când vă spun: "Cereți și 

vi se va da", trebuie să vă ridicați în rugăciune pentru a cere ceea ce este bun pentru spiritul vostru, pentru 

că unii cer doar pentru viața lor pământească. Dar Eu vă ascult după voia Mea și nu după voia voastră. Ce 

s-ar întâmpla cu tine dacă ți-aș îndeplini mereu dorințele? De câte ori ați cerut cu insistență un lucru pe 

care, deși ați crezut că este spre binele vostru și l-ați așteptat de dimineața până seara, nu l-ați văzut 

împlinit. Dar, după un timp, ți-ai dat seama că te-ai înșelat și că Tatăl avea dreptate. 

Cu toate acestea, cel încăpățânat, nemulțumit, exigent, a primit ceea ce a cerut, pentru ca consecințele 

dureroase și nefaste să îl oblige să recunoască cu umilință adevărul. Dar, atât unora cât și altora, le-am dat 

încercări pentru binele lor: În timp ce unii învață prin iubire, alții învață prin durere. 

31 Mă umple de bucurie să te văd venind la învățătura mea, iar la înălțarea ta simt în spiritul meu 

mângâierea copilului. Tatăl, care tânjește să fie iubit de cei care sunt departe de Împărăția Sa, s-a apropiat 

de tine pentru a primi sărutul tău. Dar atâta timp cât omenirea nu se lasă salvată, unii Mă vor vedea 
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așteptându-i zi de zi și secol de secol, iar alții vor bănui că sunt atârnat pe cruce din cauza lipsei lor de 

iubire. 

32 Lor le aparții; dar, ascultând Cuvântul Meu, ai experimentat că, în loc să te condamn, te-am iertat. 

Am văzut buzele voastre amare și le-am îndulcit cu Cuvântul Meu. Te-am văzut epuizat de încercările 

vieții și ți-am dat puterea Mea. 

33 Cel care își simte trupul sfărâmat de durere se întreabă dacă nu cumva a abuzat de el și, contrariat, 

mă consultă pentru a afla cum își poate recăpăta vitalitatea, ceea ce îi va permite să lupte mai departe. 

Atunci îi spun: pătrundeți în esența cea mai profundă a Cuvântului Meu, care este Legea, și în poruncile și 

principiile sale fiecare va găsi învățătura de care are nevoie. 

34 Nu plecați până nu veți mânca din toate fructele de la această masă, iar dacă după aceea nu vă veți 

simți satisfăcuți, puteți pleca în căutarea altor alimente. Dar dacă vreți să înțelegeți adevărul meu, 

pregătiți-vă și nu vă îndoiți de prezența mea doar pentru că nu ați primit ceea ce mi-ați cerut. Adevărat vă 

spun, în izolarea Duhului Meu odihniți bunurile voastre, așteptând momentul pregătirii voastre pentru a fi 

în duhul vostru. 

35 Unii rămân puternici pe această cale, alții se clatină în fiecare clipă pentru că ascultă cuvintele 

fraților lor care îi ispitesc să abandoneze această învățătură. 

36 Maestrul vă spune: Rămâneți pentru încă câteva "zări" în care să primiți învățătura Mea și fiți 

atenți la ceea ce auziți de la Mine, pentru ca măcar să luați lumină cu voi în spirit, căci sunteți încă orbi. 

Știu că trebuie să vă întoarceți la Mine și că veți fi apostolii acestei Lucrări. 

37 Cine M-a ascultat o dată poartă în inimă o rană de dragoste care nu se va închide niciodată. 

38 Pentru câți dintre cei care au găsit pacea aici fără să realizeze acest lucru, va fi necesar ca ei să o 

piardă (din nou) pentru a se întoarce la Mine; pentru că se vor convinge că pacea nu poate fi cumpărată cu 

bunuri materiale, deoarece este o comoară care vine de la Dumnezeu. 

39 Pacea a fugit de la oameni, iar pentru a o găsi vor trebui să se ridice la Mine. Astăzi cei puternici 

și-au pierdut puterea, regii tremură în fața supușilor lor răzvrătiți, domnii au devenit robi. 

Cei care credeau că sunt liberi sunt legați de dreptatea Mea, iar savanții nu mai au ce face. 

40 Fiți conștienți că, cu toate comorile și puterile oamenilor, nu se poate dobândi nici măcar un atom 

de pace și că până și darul vindecării a plecat de la medici, care, cu toată știința lor, nu vor putea cumpăra 

nici măcar o picătură din balsamul Meu, atâta timp cât inima lor nu se va elibera de interesul propriu. 

41 Iubiți ucenici, nu vă îndoiți de harul pe care vi l-am încredințat, nici nu vă sfiiți din cauza sărăciei 

hainelor voastre sau din cauza poziției umile pe care o ocupați printre frații voștri. Nu vă temeți pentru că 

vedeți că sunteți printre ultimii în locurile voastre de muncă. Nu vă simțiți înjosiți, fiți mulțumiți și demni, 

gândindu-vă că, deși sunteți fizic sub comanda fraților voștri, spiritul vostru este mai presus de ei. Ați 

putea chiar deveni sclavi în această lume, dar spiritul vostru a fost eliberat de Lumina Mea pentru a locui 

în Infinit și Etern. Spiritul care este cu adevărat slujitorul Meu cunoaște pacea și adevărata libertate. 

42 Trebuie să-ți îndeplinești sarcina printre oameni. Eu vă voi ghida pentru a aduce lumina fraților 

voștri și nu trebuie să vă simțiți incapabili să vă îndepliniți destinul, pentru că nu am încredințat nimănui o 

misiune care nu poate fi îndeplinită. Îmi este de ajuns dacă vă rugați cu sinceritate și dacă sunteți mereu 

echipați. 

43 Prin rugăciune se dobândește înțelepciunea, ea este cheia care deschide misterele divine și este 

limba în care Duhul Fiului vorbește cu Domnul său. 

44 Câte miracole și câtă milă veți putea răspândi pe calea voastră dacă vă pregătiți așa cum v-am 

învățat. Nu veți avea nevoie de cărți de știință sau de filozofie pentru a deține cunoștințe sau pentru a 

preda. Va fi suficient să studiați și să pătrundeți în învățăturile pe care vi le-am dat în cele Trei Timpuri. 

45 Dacă sunteți săraci, nu veți fi niciodată nelegiuiți. 

Luptați ca toți pentru pâinea pământului, dar nu vă trudiți mai mult decât este necesar, nu vă sacrificați 

trupul în efortul de a dobândi și acumula bunuri pământești. Împărțiți-vă timpul astfel încât să puteți 

acorda câteva momente pentru dezvoltarea spiritului vostru. 

46 Dacă dezaprob materializarea nelimitată a omului, nu vă sfătuiesc să vă străduiți să căutați doar 

spiritualul. Atâta timp cât ești în lume și ai un corp material, trebuie să armonizezi nevoile corpului cu cele 

ale spiritului, în măsura în care dezvoltarea ta îți permite în viață. Dați lui Dumnezeu ce este al lui 

Dumnezeu și lumii ce este al lumii. 
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47 Îmbracă-ți trupul și protejează-l de rigorile vremii, dar îmbracă-ți spiritul cu lumină. Procură-ți 

pâine pentru trupul tău și, așa cum te îngrijești ca ea să fie de bun gust și să conțină substanțele care te 

întrețin, la fel procură-i spiritului tău o hrană de viață adevărată. 

48 Când "carnea" prevalează, spiritul suferă; când spiritul prevalează, materia suferă. Dar vă spun cu 

adevărat că aceasta se datorează faptului că nu există o armonie între cele două componente. Aceasta este 

prezentă atunci când ambele formează un singur "corp" și o singură voință. 

Nu vă mulțumiți cu părerea că, rugându-vă, v-ați îndeplinit misiunea. Vă cer doar cinci minute de 

rugăciune, pentru ca restul timpului să-l petreceți luptând pentru viața materială și, în cadrul ei, îndeplinind 

îndatoririle spiritului vostru, semănând cu faptele voastre bune semințele iubirii și milosteniei printre frații 

voștri. Cuvântul meu vă pregătește; nu v-aș putea trimite ca pe cei slabi pentru a-i ridica pe cei căzuți, nici 

nu v-aș trimite ca pe cei bolnavi pentru a-i mângâia pe cei suferinzi. 

49 Ucenici, ce-Mi cereți pentru cei care vă pun pietre în cale ca să vă doboare? - Cereți ca iertarea să 

fie cu ei. Îi binecuvântez chiar și pe cei care vă provoacă suferință pentru cauza Mea. 

50 Trăiți în pace în casele voastre, faceți din ele un sanctuar, pentru ca atunci când vor intra ființele 

invizibile, rătăcind dezorientate în Valea Spirituală, să găsească în ființa voastră lumina și pacea pe care le 

caută și să se poată înălța în lumea de dincolo. 

51 Ce s-ar întâmpla cu aceste ființe dacă ar vedea numai conflicte în casa voastră? Ce se va întâmpla 

cu acești nevoiași? 

52 Luați o torță, aprindeți-o și nu-i lăsați lumina să se stingă, care este iubirea pentru frații voștri și 

credința în mila Tatălui vostru; atunci pacea mea va fi în casele voastre. Pregătește-ți inima pentru aceasta, 

purifică-ți sufletul prin pocăință și reînnoire, astfel încât să poți primi sensul Cuvântului Meu și să fii 

întărit de el. Mă așez printre voi și proclam învățătura mea în Cuvântul meu, pentru ca voi să simțiți 

prezența mea și să dați mărturie despre mine. Îți dau o nouă ocazie de a asculta învățătura Mea, pentru că 

vreau să împlinești poruncile Mele, să mergi pe calea cea bună până când vei găsi pământul făgăduit, un 

pământ sigur unde te poți odihni din pelerinajul tău și să câștigi răsplata înaltă oferită de Tatăl tău. 

53 Este necesar să înțelegeți Cuvântul Meu, ca să nu-l aruncați la gunoi, așa cum face un copil 

mândru care disprețuiește pâinea care i se oferă. Acest Cuvânt vrea să vă salveze, vrea să vă întoarcă de la 

obiceiurile voastre false, de la fanatismul și confuzia în care v-au aruncat religiile. Dacă nu înțelegeți 

Cuvântul Meu sau dacă nu vreți să îl ascultați și să îl studiați, Mă respingeți și nu veți recunoaște scopul 

final al manifestării Mele în Era a Treia. Va veni data indicată pentru încetarea ei și atunci veți simți un 

gol în inimile voastre și, realizând că a fost o milă pe care nu ați apreciat-o, veți striga la Mine. Dar 

Cuvântul Meu nu va mai fi ascultat prin mijlocirea minții umane. 

Atunci povara neînțelegerii voastre va cădea asupra voastră și nu veți avea pace. Vrei să bei această cupă 

amară? - Te voi privi cu durere și voi aștepta ziua întoarcerii tale. Lăsați spiritul vostru să se elibereze și 

veniți la Mine. Spiritualizați-vă pentru a putea păși pe calea înălțării și a progresului spre adevărata viață. 

54 Fiți drepți în toate acțiunile voastre, iar când vă mustrați frații, nu fiți nici judecător, nici călău. Nu 

luați biciul pentru a-l pedepsi pe vecinul vostru. 

55 În a doua oară, când Iisus a intrat în Ierusalim, a constatat că Templul, locul consacrat rugăciunii și 

închinării lui Dumnezeu, fusese transformat în piață, iar Învățătorul, plin de zel, i-a dat afară pe cei care îl 

profanau în acest fel, spunându-le: "Casa Tatălui Meu nu este un loc de comerț". Aceștia au fost mai puțin 

vinovați decât cei desemnați să conducă mințile oamenilor spre împlinirea Legii lui Dumnezeu. Preoții 

transformaseră templul într-un loc în care domnea căutarea onoarei și iubirea de splendoare, iar această 

domnie a fost distrusă. 

56 Astăzi nu am folosit biciul pentru a-i pedepsi pe cei care au profanat Legea Mea. Am permis 

(totuși) ca consecințele propriilor lor fărădelegi să se facă simțite în oameni, pentru ca ei să știe cum să le 

interpreteze sensul și să înțeleagă că Legea Mea este neînduplecată și neschimbătoare. Eu i-am arătat 

omului calea, calea cea dreaptă, iar dacă se abate de la ea, se expune la greutățile unei legi drepte, căci în 

ea se manifestă iubirea mea. 

57 Arătați-le copiilor voștri calea cu zel, învățați-i să respecte legile spiritului și ale materiei; iar dacă 

le încalcă, mustrați-i, căci voi, ca părinți, Mă reprezentați pe pământ. Amintește-ți atunci de Isus care, plin 

de mânie sfântă, le-a dat negustorilor din Ierusalim o lecție pentru toate timpurile, apărând cauza lui 

Dumnezeu, legile imuabile. 
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58 Oamenii îmi cer o existență liniștită, pentru că în ea au darul păcii, care se obține prin îndeplinirea 

îndatoririlor. Dar eu vă întreb: Este absolut necesar ca, pentru a avea pace, să suferiți mai întâi un război? 

Vedeți cum sămânța bună a fost distrusă de răutate! Unele națiuni le distrug pe altele; cei care sunt 

puternici astăzi sunt distruși mâine. Cu toate acestea, poporul lui Israel mijlocește pentru umanitate în 

aceste momente, spunându-Mi: "Stăpâne, m-am rugat și nu mi-ai acordat ceea ce am cerut". Știți, oameni 

buni, câte suferințe ați alinat și câtă speranță a insuflat rugăciunea voastră acelor creaturi? Nu Eu hotărăsc 

ca pacea să fie în lume, ci omul, atunci când își convertește inima la iubire și umilință. 

59 Cât de mare este ignoranța pe care omenirea o aduce în fața Mea! Nici cei învățați, nici cei 

ignoranți nu au împlinit legile Mele și, deși sunt printre ei ca Maestru, ei nu au ascultat învățăturile Mele. 

Dacă fărădelegile voastre vă aduc moartea, luați Cuvântul Meu ca pâine a vieții veșnice. Trăiți cu 

vigilență, lucrând în învățăturile mele, și iubiți-i pe frații voștri. 

60 Această învățătură este ca o nouă zi care luminează calea omenirii. Ați văzut o epocă dispărând ca 

un soare care apune și o nouă zi răsărind, în care veți vedea lumini mărețe care vor lumina oamenii într-o 

mare trezire. Ați văzut patimile dezlănțuite, păcatul dând roade amare și dureroase, răul invadând case și 

națiuni, nedreptatea punând stăpânire pe oameni. Dar eu vin să opresc această efervescență: nu pentru a 

judeca lumea, ci pentru a o îndrepta pe calea cea bună. Și nu Îmi atribuiți durerea pe care Mi-o aduceți în 

fața Mea și pe care v-ați creat-o voi înșivă. Te-am creat pentru ca tu să trăiești, să capeți experiență și să te 

ridici prin meritele tale. - Cu toate acestea, Eu vă iubesc și de aceea durerea voastră a ajuns la Mine și de 

aceea am venit ca Mângâietor și Stăpân pentru a vă reda ceea ce ați pierdut și pentru a vă anunța că 

Împărăția Păcii se apropie de voi și că trebuie să vă pregătiți să intrați în ea. Omenirea se va schimba, 

atunci bunătatea va fi în inimile oamenilor. 

61 De la începutul timpului, v-am vorbit în multe forme pentru ca voi să mă înțelegeți, și mai ales 

vouă, care ați fost confidenții mei, purtătorii vocii mele și vestitorii care ați adus mesajele mele celorlalte 

popoare. Astăzi vă spun să vă continuați sarcina cu răbdare, să nu vă opriți în fața incredulității și 

neînțelegerii fraților voștri. 

În timp ce voi ați crezut și ați confirmat manifestarea Mea ca Spirit Divin în acest timp, alții nu sunt 

încă pregătiți să primească aceste vești; dar, de aceea, nu-i dezamăgiți și nu disperați: ceea ce voi nu puteți 

realiza, Eu voi face și voi prezenta Lumii Lucrarea Mea și Îmi voi îndeplini promisiunea. 

62 Eu am ales această națiune și sunt mulțumit că din ea pleacă lucrătorii Mei pentru a împrăștia 

sămânța. Vă pregătesc să fiți stăpâni, dar nu judecători ai fraților voștri. Nu uitați că v-am lăsat printre 

frații voștri ca robi și nu ca stăpâni. Când acest cuvânt va fi cunoscut și căutat de frații tăi, le voi spune: 

63 Vino la Mine, călătorule, Eu am apa care potolește setea care îți mistuie spiritul. Vă văd săraci în 

spirit și în materie, dar vreau să vă dau mai mult decât îmi cereți. Vă ofer o împărăție a păcii, aceeași pe 

care am oferit-o primelor creaturi pe care le-am trimis în această lume. Nu este apa de izvor sau pacea 

trecătoare care durează doar o clipă, ci harul și pacea veșnică, adevărul și lumina. 

64 Pentru toți aduc iertare și ușurare, atât pentru cei care Mă iubesc, cât și pentru cei indiferenți. Nu-l 

blestem pe cel care m-a rănit, ci îl binecuvântez pentru că știu că într-o zi mă va iubi. 

65 Nu ar trebui să vă străduiți pentru plăcerile pământești; ceea ce este astăzi nu mai există mâine. 

Căutați și lucrați pentru viața veșnică, acea viață de la care nimeni nu se întoarce, pentru că este cel mai 

înalt adevăr. Ajungeți la ea pe calea învățăturii Mele, ajungeți la ea împlinind porunca Mea pe care v-am 

dat-o mereu: "Iubiți-vă unii pe alții". 

66 Cât de mult se bucură Tatăl vostru când este în comuniune cu copiii Săi. După acest timp în care v-

am dat Cuvântul Meu prin mijlocirea omului, veți învăța să Mă căutați în Infinit, iar comuniunea voastră 

(cu Mine) va fi mai pură și mai constantă, va fi un dialog de la spirit la spirit. 

67 Ce bucurie văd în copiii mei, pentru că M-au auzit din nou și cum Mă recunosc și Mă urmează! 

Repet din nou, copiii mei: "Iubiți-vă unii pe alții", așa cum v-am învățat întotdeauna. 

68 V-am chemat pentru a vă face mari în spirit, nu stăpâni ai lumii. 

69 Când vei fi umilit de dragul meu, te voi lăuda; când vei suferi, te voi mângâia. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 42  
1 Îndepărtez din calea voastră obstacolele care ar putea să vă împiedice să lucrați în domeniile mele; 

pentru că voi sunteți cei aleși să îndepliniți această misiune, voi veți face cunoscut omenirii adevărul 

învățăturii mele. - Fiți puternici! Căci am văzut că vă lipsește credința, că vă lăsați învinși de deznădejde și 

nu vă ridicați cu hotărâre din căderi. Vă îndoiți din nou, așa cum ați făcut-o în Era a doua, și pentru a crede 

îmi cereți dovezi materiale pe care nu vi le pot acorda. Nu fiți ca cărturarii și preoții care, cu Scripturile în 

mână, au crezut că venirea Mea printre oamenii din acea vreme va avea loc într-o formă foarte precisă, iar 

când au văzut că îndeplinirea misiunii Mele a avut loc sub o formă de manifestare diferită de cea pe care o 

așteptau, s-au îndoit. Căci minunile pe care le cereau nu le-au fost acordate, deoarece calea fusese deja 

trasată de Mine și totul s-a împlinit așa cum fusese scris din eternitate. 

2 Te îndoiești pentru că inima ta nu este pregătită. Voi nu ați cunoscut profețiile Mele și foarte puțini 

au pătruns și înțeles revelațiile Mele în tot adevărul lor. Dar, chiar dacă inima ta era ignorantă, Duhul știa 

că trebuie să vin din nou la tine, iar astăzi Cuvântul Meu te modelează ca o daltă fină și îți dovedește 

adevărul manifestărilor Mele. Adevărat vă spun că nu trebuie să-l supuneți pe Tatăl vostru la încercare. 

Rugați-vă și cufundați-vă în contemplare profundă. Acum este timpul să vă întoarceți la Mine, să vă 

apropiați de Creatorul vostru și să vă reuniți cu El. 

3 Amintiți-vă că dacă ați plâns pe pământ, nu eu v-am provocat această suferință. Nu m-am bucurat 

de ispășirea ta, nici nu am fost indiferent la durerea ta; am vrut doar să-ți formez și să-ți înalț spiritul. Te-

am iubit întotdeauna și te-am iertat mereu. 

4 Pătrundeți sensul Cuvântului Meu și descoperiți tot ceea ce vreau să vă exprim prin buzele 

stângace ale purtătorilor de cuvânt. Dar nu căutați să Mă auziți doar prin mijlocirea lor: V-am învățat 

rugăciunea perfectă pentru ca voi să ajungeți la unirea de la spirit la spirit cu Tatăl vostru, prin care puteți 

să-mi vorbiți în limbajul care corespunde Spiritului și să primiți răspunsurile mele înțelepte și pline de 

iubire. 

5 De ce ignorați lucrarea Mea de spiritualizare și ignorați vocea conștiinței care vă vorbește în 

interior? De ce credeți doar în cuvinte și judecăți omenești și lăsați spiritul care trăiește la timpul său* să 

se ofilească precum florile sub soarele arzător când le lipsește irigarea? 
* În epoca zorilor Duhului Sfânt, Duhul lui Dumnezeu care vine să domnească în om. 

6 Copiii se vor conecta cu Mine, vor primi mesajele Mele și vă vor uimi cu progresele lor. Ei vă vor 

instrui în doctrina mea de iubire și convingerile lor vor fi ferme. Dar nu vă simțiți umiliți din această 

cauză! - Când vedeți în sânul casei voastre că dau dovadă de spiritualitate, îndreptați-le pașii. Lasă-i să se 

bucure și să fie în extaz la contemplarea regiunilor înalte unde locuiesc cei drepți; și vor simți în timpul 

Răpirii că sunt aproape de Mine și vor uita de durerile lor. 

7 Nu vedeți răbdarea și, de asemenea, durerea Tatălui vostru în fața trezirii (doar) lente a copiilor 

Săi? Iubirea mea părintească vă conduce la pace, iar vizitele arată omenirii calea îngustă care duce la 

Mine. Pe această cale trebuie să vă reîntâlniți cu toții cu Creatorul vostru. 

8 Printre voi se află "muncitorii" care iubesc umanitatea și care luptă pentru a o aduce la lumină. 

Astăzi, plini de credință, ei își depun la Mine rodul muncii lor. Există "copilul" care a ascultat învățătura 

Mea și care și-a asumat partea de muncă care îi revine și care astăzi Îmi oferă primele roade ale seminței 

sale spirituale. Rugăciunea sa este o cerere de pace pentru frații săi umani. Nu-i este suficient să se bucure 

că națiunea sa este în pace; plângerile oamenilor pe care nu-i cunoaște, dar despre care știe că suferă, 

ajung la el. Cu un spirit agitat se roagă pentru frații săi, iar eu îi spun că această pace va veni atunci când 

Vizitația își va fi lăsat sămânța în inimile celor care suferă astăzi și când durerea le va fi purificat sufletele. 

9 Amintiți-vă, în timp ce ascultați Cuvântul Meu, că în momentele de bucurie în care vă ridicați 

pentru a fi foarte aproape de Mine, mulți dintre frații voștri cad pe câmpurile de luptă, că multe mame și-

au văzut fiul divorțat și inimile lor sfâșiate de durere, că mulți copii plâng pentru că au fost abandonați de 

părinții lor și toți agonizează de durere. Vă spun că nu știți în ce timp ați intrat, căci acesta este un timp de 

ispășire și de încercări grele. 

Voi, ca discipoli ai mei, simțiți obligația de a vă ruga pentru ca pacea și mângâierea să se pogoare 

asupra fraților voștri. Dar vă întreb, știți cum să folosiți pacea pe care v-am acordat-o? 
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10 De ce se plâng tații când simt că familia este o cruce grea pe care o poartă pe umeri și de ce alții 

sunt bolnavi sufletește, deși sunt atât de apropiați de ei? - Pentru că le lipsea credința și încrederea în Mine 

și nu au fost în stare să se reînnoiască. 

11 Voi, cei din poporul lui Israel, nu păcătuiți, ci mai degrabă salvați-i pe cei păcătoși, luminați-i pe 

cei care greșesc și, dacă vreți să vă păstrați pacea, lucrați pentru ei, cinstiți-vă părinții, considerați-vă pe 

toți ca frați. Iubiți-vă unii pe alții! 

12 Ori de câte ori vă apropiați de Mine, simțiți cum dragostea Mea vă întărește spiritul și trupul. De 

asemenea, știi că, atunci când pleci, pacea se îndepărtează de tine și spiritul tău este îndurerat. Conștiința 

ta îți spune întotdeauna cu deplină sinceritate dacă te afli pe calea legii sau dacă te-ai abătut de la ea. Eu 

sunt legea și vă încurajez întotdeauna să o respectați. 

13 Dacă insistați să vă bucurați de plăcerile interzise, vă permit să realizați și să înțelegeți prin propria 

experiență că această cupă vă provoacă întotdeauna durere. După o cădere, îți dai seama de greșeala ta și te 

întorci la Mine cu rugămintea ca această durere să îți servească drept ispășire. 

14 Învățați pentru a pregăti inimile care tânjesc să cunoască Cuvântul Meu și pentru a putea vorbi fără 

teamă. Dacă egoismul prinde rădăcini în inima ta, nu poți dărui nimic. Înțelegeți iubirea și mila cu care le 

vorbesc tuturor copiilor mei și dăruiți-le fraților voștri cu aceeași iubire. 

15 Se apropie deja momentul în care vă voi trimite pe voi în ținuturi și națiuni pentru a aduce lumina 

mea. Dar trebuie să vă pregătiți studiind și pătrunzând învățăturile mele și mărturisind adevărurile pe care 

le conțin prin faptele voastre de iubire și milă față de frații voștri. Nu vreau ca mai târziu să plângeți pentru 

timpul pe care l-ați pierdut pentru că nu ați știut cum să folosiți învățătura Mea, pentru că vor veni mari 

vizite. Mulți se vor plânge că nu M-au auzit și nu M-au crezut, iar unii vor fi deja "în duh" în 1950. 

16 Unii dintre copiii Mei plâng când aud Cuvântul Meu; fie ca aceste lacrimi să servească pentru a-i 

curăța pe cei care s-au spurcat! 

17 Voi, cei care Mă ascultați, faceți voia Mea așa cum ați făcut-o în Prima și a Doua Eră, pentru că 

sunteți aceleași spirite care au progresat de la o eră la alta, iar când veți ajunge la sfârșitul ispășirii voastre, 

veți veni la Mine pentru a nu vă naște din nou în această lume. De multe ori v-am spus: dacă aș fi venit în 

carne și oase în acest timp pentru a vă da Cuvântul Meu, așa cum am făcut-o în a doua oară, aș fi fost 

martirizat din nou. Acea lecție s-a terminat, iar astăzi v-o dau pe cea care este potrivită pentru acest 

moment. Înțelegeți că forma în care Mă manifest atunci când comunic prin mințile oamenilor este o altă 

dovadă a iubirii Mele pentru voi. 

Aceștia care Mă slujesc poartă o cruce grea și, din acest motiv, pentru că Mă urmează, vor suferi, vor fi 

judecați greșit și ridiculizați. Dar le voi proteja spiritul și mai târziu, când își vor fi îndeplinit misiunea, le 

voi da odihnă și pace. 

18 Astăzi Îmi cereți o coajă de trup, dar Eu vă spun: Cereți mai degrabă pentru spiritul vostru, căci Eu 

vă voi da restul pe deasupra. 

19 Gândiți-vă că nu sunteți decât trecători pe pământ, că în lunga voastră călătorie ați experimentat 

durerea și v-ați împiedicat de păcat și că (doar) după ce ați căzut fără să găsiți o mână de ajutor care să vă 

ridice, v-ați amintit că în lumea de dincolo există un Tată bun, care este gata să-ți dea tot ceea ce ai nevoie 

și că în El poți găsi vindecare de bolile tale - nu numai de cele care îți îmbolnăvesc trupul, ci și de cele 

care îți afectează sufletul, care sunt ca o povară dureroasă care te apasă. 

20 O, iubiți copii! Nu ați vrut să vă ridicați spiritul, nu ați vrut să-i acordați timpul necesar pentru a 

reflecta și pentru a-și îndeplini sarcinile. Gândește-te la câte daruri sunt în tine; nimic nu-ți lipsește pentru 

a putea ajunge în vârful muntelui unde Tatăl tău te așteaptă pentru a-ți înmâna răsplata. Sunteți cu toții 

iluminați și pregătiți să cunoașteți revelațiile acestui timp. Dacă vă spiritualizați, nu numai că veți fi 

capabili să lucrați în această lume, dar vă voi permite să vă transferați în alte regiuni unde trăiesc frații 

voștri, și acolo, ca buni lucrători, veți împrăștia și voi semințele de iubire și de milă pe care Tatăl vostru vi 

le-a încredințat. 

21 Nu vă mulțumiți cu prima lecție pe care ați primit-o. Mergeți mai departe, căutați Cuvântul meu, 

recunoașteți-i sensul spiritual, astfel încât să puteți vorbi fraților voștri cu convingere. Nu vă temeți de 

judecata sau de batjocura oamenilor. Ce greșeală ar putea ei să-ți reproșeze, dacă ai sinceritate în inimă și 

dai dovadă de dreptate în toate faptele tale? 
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22 Îmi face plăcere să primesc inimile inocente și bune care imploră ajutorul meu, cei care mă caută 

ca pe un doctor al doctorilor. Dar văd cu plăcere că uitați de suferințele voastre pentru a-mi prezenta frații 

voștri nevoiași, pe care i-ați transformat prin învățătura mea. Îi binecuvântez pe cei care au alinat suferința 

și au împărtășit durerea și le dau putere să împlinească porunca Mea care vă spune: Iubiți-vă unii pe alții. 

23 Am văzut cum unii dintre copiii Mei se îndoiesc de Mine și nu permit spiritului lor să își dezvolte 

darurile; și când a fost necesar să le vorbesc oamenilor despre Doctrina Mea, au tăcut fără să ia în 

considerare faptul că am spus că voi vorbi prin toți cei care sunt pregătiți, iar dacă aceștia nu există, prin 

forțele naturale ale creației Mele. 

24 Copiilor mei care umblă pe pământ fără să-și realizeze destinul lor înalt, le spun: Când intenționați 

să vă îndepliniți misiunea? Dacă dormi astăzi, mâine te vei trezi în lumea de dincolo și vei plânge pentru 

timpul pe care l-ai pierdut. Îmi vei cere să-ți permit să te întorci pe pământ, dar atunci ispășirea ta va fi 

foarte dureroasă. 

25 Când îl auziți pe Maestru avertizându-vă și când vă judecați faptele în lumina conștiinței voastre, 

descoperiți că sămânța pe care v-am dat-o nu s-a înmulțit. Și vă întreb: Cum îi veți instrui pe noii ucenici 

care vor veni să caute această moștenire, dacă nu puteți mărturisi cu faptele voastre despre învățătura pe 

care v-am dat-o? 

26 În prima zi a anului 1939 v-am anunțat că războiul era aproape; ați cunoscut în mod concret 

distrugerile și haosul în care au plonjat multe națiuni. Ați văzut trecând un război după altul și totuși nu 

sunteți conștienți de vremurile în care trăiți. În anii următori veți vedea o mare dezbinare între națiuni. 

27 Cei puternici se vor confrunta cu cei puternici, iar în această bătălie își vor pierde puterea și se vor 

pleca. Între timp, multe spirite își vor pierde trupurile și vor intra în valea spirituală cu consternarea și 

durerea de a nu-și fi pregătit întoarcerea la Mine. Dar ei îl vor întâlni pe Ilie pe drum, care le va arăta calea 

spre ispășire (a vinovăției lor). 

28 Astăzi vă anunț că se apropie momentul în care marile spirite vor veni pe pământ pentru a lucra 

pentru pacea și dezvoltarea superioară a umanității. Pregătiți calea pentru aceste generații. 

29 Fericiți sunt cei care au crezut auzind Cuvântul Meu; dar vă spun mai departe: Fericiți sunt cei 

care, fără să Mă fi auzit, cred și au un templu în inima lor, care iubesc și mijlocesc pentru frații lor și a 

căror credință este ca o flacără aprinsă care luminează calea ispășirii lor, căci ei Mă vor vedea prin credința 

lor. 

30 Astăzi, vă puneți la izvorul harului pentru a vă potoli setea și vă amintiți cuvintele mele în care v-

am spus: "Oricine va bea din această apă nu va mai înseta niciodată". În acest moment, setea voastră este 

de lumină, de adevăr și de pace. Tu știi doar durerea și 

minciuna și căutați un balsam care să vă vindece rănile și să dea viață speranței voastre: Iată-mă aici, vă 

primesc inima și o mângâi. Așteptați cu nerăbdare zilele în care vă dau Cuvântul Meu și îmi spuneți: "Tată, 

numai în acest moment spiritul meu își găsește odihna și, înălțat spre Tine, uit de ceea ce aparține lumii și 

simt pacea Spiritului Tău curgând prin ființa mea". 

31 Ferice de voi, care ați înțeles că acesta este timpul de har în care învățăturile mele vă ghidează și vă 

ajută în reparația voastră. Dacă știi să Mă asculți și să te supui legilor Mele, nu va exista nicio putere 

umană care să te rănească și te vei simți iubit și călăuzit de Tatăl. 

32 Deși nu M-ai căutat înainte, astăzi știi că ora trezirii tale la adevărul Meu a fost prestabilită și că te-

am așteptat pentru a-ți aduce moștenirea la cunoștința ta. Acum că ați primit binefacerile mele, îmi cereți 

cu recunoștință să vă acord să fiți lucrătorii mei, iar eu vă permit, pentru că v-am trimis pe pământ pentru 

acest motiv, pentru a cunoaște Vestea cea Bună și pentru a o răspândi printre oameni. 

Dar pentru a ajunge la cunoașterea și la desfășurarea darurilor spirituale cu care sunteți înzestrați, 

trebuie mai întâi să luptați împotriva materializării voastre, împotriva păcatului și a slăbiciunii voastre; 

apoi, când simțiți că v-ați pregătit și v-ați purificat prin ispășirea voastră, purtați iubirea voastră pentru 

frații voștri ca pe o bijuterie de o valoare inestimabilă. 

33 Voi nu ați venit pe pământ pentru a plăti tribut lumii, datoria voastră este mai înaltă, vă așteaptă 

sarcina de discipoli ai Tatălui vostru. Și dacă v-ați luptat să răspândiți Doctrina Mea, iar picioarele vă sunt 

rănite de ciulini și hainele vă sunt rupte din cauza călătoriei lungi, veniți la Mine. Nu vă fie teamă să veniți 

dezbrăcați, fără încălțăminte și fără provizii de călătorie. Căci, după ce vei împărți totul între frații tăi, îți 

voi înapoia ceea ce le-ai lăsat și te voi copleși cu haruri pentru dragostea și binefacerile pe care le-ai arătat. 
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34 Vă așteaptă o mare luptă, în care îndeplinirea sarcinii voastre nu vă va obosi spiritul, pentru că veți 

fi susținuți de Bunul Păstor și de lumea spirituală. Dacă Mă iubiți, dacă aveți credință, lucrarea va fi ușoară 

pentru voi. Voi învinge necredința spiritelor recalcitrante și ele te vor asculta. Alții nu vor cunoaște această 

lumină în actuala încarnare; pentru că v-am anunțat deja că nu toți cei care trăiesc astăzi în corpul material 

vor cunoaște lumina acestei Învățături din Era a Treia. Mulți vor trebui să meargă în valea spirituală, iar de 

acolo vor contempla și vor crede în această Lucrare a Iubirii. Cei care M-au auzit și nu au înțeles Cuvântul 

Meu și nici nu au recunoscut voința Mea vor lucra "în spirit" și astfel își vor îndeplini misiunea. 

35 Deși învățătura Mea este clar de înțeles, nu toți ați înțeles-o și ați pătruns-o. Nu v-ați hrănit cu acest 

fruct pe care vi l-am oferit în acest moment. Ți-am spus că fiecare copac se cunoaște după fructul său, iar 

"gustul" Cuvântului Meu este dulce, iar esența lui însuflețește spiritul; cu toate acestea, tu nu ai vrut să-i 

cunoști adevărul. 

36 Ați fost bărci fragile în mijlocul unei mări furioase și v-ați lăsat adesea credința să se stingă. Voi 

nu Mă simțiți, deși știți că sunt cu voi și v-am spus de multe ori că genele voastre sunt mai departe de ochii 

voștri decât Duhul Meu de ai voștri. 

37 Treziți-vă, pentru că lupul în haine de oaie stă mereu la pândă pentru a vă păcăli. Când deja te-ai 

hotărât să împărtășești această iubire și milă divină cu frații tăi, ispita se apropie de tine și te face să-ți 

schimbi hotărârea. 

38 Când îi vedeți pe frații voștri care aderă la o doctrină diferită arătându-vă erorile și instruindu-vă, 

fiți umili, ascultați-le cuvintele; căci inspirația mea vine la oricine se echipează, și nu știți dacă nu cumva 

este voința mea să mă folosesc de ei pentru a vă corecta. Din toate categoriile sociale mi-am ales ucenicii - 

pe cei care cerșeau pentru a le aduce pâinea (zilnică) la gură; dar sunt și alții care duceau o viață 

confortabilă și pe care i-am chemat. Dar, fără să înțeleagă comoara pe care au primit-o, le este rușine să 

aparțină acestui popor. 

39 Eu vă iert păcatele, chiar dacă ați păcătuit cu conștiința de a comite o fărădelege, și vă arăt 

întotdeauna calea pe care veți veni la Mine. Poate copilul să se arate înaintea Tatălui cu sufletul pătat și 

fără fapte bune? - Conștiința lui îi va spune că nu poate veni la Mine decât după ce și-a îndeplinit 

(sarcina). 

40 Înțelegeți că fiecare clipă care trece scurtează timpul în care vă voi da Cuvântul Meu. Folosiți-o 

pentru ca mâine să nu plângeți pentru instrucțiunea pe care ați ratat-o. 

41 Gândiți-vă la faptul că trebuie să îndepliniți misiunea de a aduce Vestea cea Bună fraților voștri, 

așa cum a fost cineva pe calea voastră care v-a chemat. Cine îl poate uita pe cel care ți-a vorbit din 

Cuvântul Meu și te-a condus în Prezența Mea? Nu ați dori ca cineva să vă amintească de voi cu dragoste și 

recunoștință? 

42 Perseverează în bunătate, lasă-ți inima să se purifice în virtute și vei experimenta desfășurarea 

darurilor tale spirituale. Nu vă retrageți, pentru că altfel veți simți că aceste daruri vă părăsesc. 

43 Este timpul nu doar să cereți, ci și să înțelegeți cum să cereți, ca să nu spuneți: "Tată, am cerut 

multe și n-am primit nimic". 

44 Nu uitați că Eu am mai mult de dat decât puteți să-mi cereți și că, în timp ce voi cereți Tatălui să vă 

dea, Eu vă cer să știți să primiți. 

45 Aparțineți discipolilor Mei buni, celor care își abordează sarcina cu dragoste și credință adevărată. 

Dacă ieri ați mers pe căi nesigure și interzise, astăzi trebuie să mergeți pe calea Legii Mele. Dacă în trecut, 

în iluzia ta, ai ridicat mâna pentru a-ți răni vecinul, acum fă un efort ca aceeași mână să învețe să mângâie 

cu tandrețe. Dacă ieri ați semănat sămânța urii sau a răutății în drumul vostru prin viață, acum deveniți 

semănători ai seminței păcii și fraternității. 

46 Vă spun cu adevărat, oricine își va aminti de faptele voastre de ieri și vă va vedea acum 

transformați în discipoli ai mei, va trebui să recunoască faptul că adevărul stă la baza credinței voastre și 

nu va trebui să vorbiți prea mult pentru a-i convinge pe cei pe care încercați să-i învățați, pentru că faptele 

voastre vor fi cea mai bună mărturie pe care o veți aduce în fața fraților voștri. 

47 Mamelor le spun: Învățați-i pe copii să facă primii pași atât în domeniul material, cât și în cel 

spiritual. Fă-le calea mai ușoară pentru ca ei să Mă găsească, să Mă iubească și să se ridice (spiritual). Fiți 

conștienți de faptul că în fiecare nouă generație care crește printre voi, progresul spiritual pe care îl vor 
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realiza va fi din ce în ce mai mare. Folosiți-vă de intuiție pentru a-i ghida și nu le dați exemple rele sau 

fructe surde pentru hrană (spirituală). 

48 Nu vreau ca aceste noi generații să se poticnească sau să se rătăcească din vina voastră. Nu vreau 

să îi văd plângând pentru că există o lipsă de iubire printre ai lor. 

49 Astăzi, văzând că spiritul tău este smerit, îi dau noile Mele porunci. În trecut, cu toții ați visat la 

putere, la bogăție, la gloria lumii și la desfrâu. În zilele acelea ați strigat împotriva lui Isus: "Răstignește-

L!" Pentru că Hristos a propovăduit smerenia și te-a învățat să renunți la tot ce este inutil. Astăzi vă 

mulțumiți cu puțină liniște, cu o bucată de pâine și un acoperiș solid. Viața, cu lecțiile ei, te-a făcut umil, 

iar prin ea spiritul tău a reușit să se elibereze. 

50 Atâta timp cât omul posedă pacea aparentă pe care i-o oferă lumea și crede că deține totul, nu se va 

apropia de Mine. Dar atunci când omenirea va atinge adevărata spiritualizare, ea va poseda totul, iar 

răcorirea și încântarea ei vor fi profunde și adevărate, așa cum Tatăl se bucură și se desfătează de tot ceea 

ce a creat. 

51 Iubirea mea de Tată se uită la voi, popor al lui Israel, și vă judecă faptele. Judecata divină a cuprins 

deja toate ființele și nimeni nu scapă de ea. 

52 Eu am vrut doar pace și bunăstare pentru copiii mei, dar ei au căutat durere, purificare, pentru că 

Legea mea nu tolerează imperfecțiunile și, de aceea, oricine s-a spurcat trebuie să se purifice și oricine s-a 

abătut de la cale trebuie să se întoarcă la ea. Voi vedeți din această națiune vârtejul care biciuiește și 

distruge națiunile în calea sa, iar voi nu vă clătinați, nici nu apreciați pacea de care vă bucurați, nici nu 

recunoașteți privilegiile pe care vi le-am acordat. Și, nemulțumiți de voia Mea, considerați nedrepte 

încercările voastre și vă întoarceți împotriva Mea. - Aștept până când veți trece prin această lume pentru a 

vă judeca singuri viețile. Atunci veți fi judecători neiertători ai sufletului vostru și nu veți vedea în Mine 

decât pe Tatăl care iartă, care binecuvântează și iubește. 

53 Ești obosit de nesupunerea ta constantă și rezultatul ei te face să plângi. Ați adormit de mult timp, 

iar trezirea voastră va fi amară. Am promis omenirii că voi trimite o armată formată din o sută patruzeci și 

patru de mii de ființe care vor fi împrăștiate în întreaga lume, iar ea așteaptă acest lucru, știind că fiecare 

dintre acești soldați este un vestitor, un interpret al poruncilor Mele. 

54 După ce pământul va fi fost afectat de la un pol la altul și toate națiunile, toate instituțiile și toate 

casele vor fi fost judecate până la rădăcini, și după ce omenirea va fi spălat orice pată, voi veți pleca 

echipați în Numele Meu pentru a aduce Învățătura Mea fraților voștri. 

55 Eu, Tatăl, am plâns pentru această umanitate când am văzut-o atingând cele mai mari culmi ale 

depravării, ignorând în mod deliberat Cuvintele Mele și pângărind Legile Mele. Dar, în schimb, a 

Ora reflecției ei se apropie deja, iar în acea zi voi revărsa asupra ei tot ceea ce am pregătit pentru ea, căci 

este fiica mea mult iubită. 

56 Cei care cred în Mine Mă vor vedea mai repede decât cei care se îndoiesc. De câte ori am bătut la 

inima ta și tu nu ai auzit, nici nu ai simțit prezența mea. Vreau doar să vă spun să vă îndreptați căile și să 

intrați mai tare în acest timp de lumină și har. Și dacă ai sămânța Mea, semănați-o și transformați 

câmpurile aride în câmpuri roditoare, rugăciunea voastră formând irigarea roditoare. 

57 Iubiți-vă unii pe alții și trăiți în pace în casa voastră. Căci am văzut că din cinci (persoane) care 

formează o familie, două sunt împotriva a trei și trei împotriva a două. 

58 Dacă vă vedeți despărțiți de ființele care au fost carne din carnea voastră și care se află apoi în 

valea spirituală, nu le uitați, uniți-vă cu ele prin rugăciunea voastră și ajutați-le. Dacă simțiți că s-au oprit 

(în dezvoltarea lor), încurajați-i să lucreze și ridicați-le moralul. Amintiți-vă cât de scurtă este viața voastră 

pe pământ; de aceea, folosiți-vă abilitățile și puterile și faceți fapte mari care vă vor răscumpăra și vă vor 

aduce mântuirea. 

59 Eu vă dau pâinea duhului, voi căutați pâinea materială; ci, așa cum căutați cu nerăbdare odihna și 

bunăstarea fizică, căutați (și voi) progresul spiritual. Crucea ta nu este grea; dacă ți-am arătat cum să urci 

pe dealul Calvarului, purtând crucea muncilor, a suferințelor și a păcatelor întregii omeniri, de ce tu, căruia 

i-am încredințat (doar) o mică mulțime, nu ai fi în stare să o urci? Dar dacă puterea ta va ceda sub 

greutatea ei, Eu sunt aici să te ajut și nu te voi lăsa să cazi. 
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60 Durerea de care fugiți atât de mult este o sursă inepuizabilă de purificare și reînnoire pentru suflet. 

Voi înșivă ați experimentat de multe ori că după o vizită vă simțiți ușurați, purificați și împăcați cu 

conștiința voastră. 

61 Acest Cuvânt va reface spiritul locuitorilor acelor națiuni care astăzi sunt epuizate de suferință. Dar 

vă spun că în curând, foarte curând, Mă vor găsi cu brațele deschise ca pe cruce, așteptându-i să îi 

îmbrățișez cu dragoste și să îi aduc în Împărăția Mea de Pace. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 43  
1 De ce simțiți teamă în inima voastră când vin la voi ca Iehova? Dacă Eu sunt Tatăl vostru, Eu sunt 

Iubirea, Eu sunt Cel care vă dă pâinea cea de toate zilele, Cel care vă călăuzește spiritul și îl ajută să se 

ridice din căderi. 

2 Îți dau putere în aceste momente de încercare, când regatele naturale ale creației sunt zguduite de 

vuietul războiului. Nu vă temeți, străduiți-vă ca înălțimea și fervoarea voastră să se învioreze și să vă 

apropie tot mai mult de durerea fraților voștri - cei deprimați de războaiele fratricide - pentru ca să 

împărțiți cu ei paharul amărăciunii și rugăciunea pe care o trimiteți în tăcere să fie ca un apel  la pace, 

unitate și bunăvoință între oameni. 

3 Fiii voștri vor fi chemați să ia armele; lăsați-i să plece, nu vor pieri. Chiar și astăzi îi fac purtători 

ai harului meu și ei vor răspândi lumina doctrinei mele printre frații lor. 

4 Vreau ca, în ciuda tuturor relelor pe care le-a provocat războiul, să nu-i considerați pe locuitorii 

acelor popoare ca pe niște dușmani, pentru ca mâine să-i considerați ca pe niște frați. 

5 Astăzi, oamenii s-au unit pentru a dezlănțui războiul. Popoarele s-au năpustit asupra popoarelor, 

ștergând granițele și amestecând limbile. Nu dragostea reciprocă a fost cea care a dus la unire, ci ura a fost 

cea care a dus la război fratricid. Dar Eu, care sunt Puterea, vă voi dovedi că vă pot uni folosindu-Mă de 

defectele voastre. Pentru că atunci când această luptă se va sfârși, inimile vor fi purificate de durere, va fi 

lumină în gânduri, iar oamenii vor fi aproape de a obține pacea. 

6 Binecuvântați sunt cei care au luptat și au muncit pentru pace. Binecuvântați sunt cei care au crezut 

în vocea Mea, au pornit și au răspândit lumina și adevărul Meu de-a lungul cărărilor. 

7 Spiritul Meu este profund mișcat în fața durerii umanității, plânsul lor se aude în ceruri; dar vă 

spun cu adevărat, durerea Mea ca Tată se va transforma într-o rouă de har și va coborî peste copiii Mei. 

8 Goliți acest pahar al suferinței cu răbdare și blândețe, căci plânsul vostru se va transforma în 

bucurie. 

9 Dacă Tatăl v-ar întreba în acest moment dacă v-ați îndeplinit misiunea pe pământ, dacă purtați în 

mâinile voastre urechea de aur a muncii voastre, dacă v-ați iubit unii pe alții și dacă v-ați iertat unii pe alții, 

ar trebui să-mi răspundeți că nu ați îndeplinit niciuna dintre acestea. Credeți că prin meritele voastre v-ați 

făcut vrednici să ascultați Cuvântul Meu? - Nu, îmi spune spiritul tău. 

10 Poporul meu, au trecut veacuri și voi încă dormiți spiritual; treziți-vă și realizați că nu ați folosit 

cum trebuie viața de care v-ați bucurat pe acest pământ. 

11 Vocea mea v-a trezit cu iubire, cu bunătate; dar nu luați acest cuvânt ca pe un cântec de leagăn 

pentru a vă lăsa să dormiți mai mult, pentru că în esența lui este prezent Judecătorul care judecă fiecare 

acțiune a voastră. 

12 Tu nu vei fi dintre cei care așteaptă până când dreptatea Mea îi va chinui ca să creadă și să se 

trezească. 

13 Nu spuneți încă că Mă iubiți cu adevărat; așteptați, căci atunci când se va întâmpla acest lucru, să 

nu fie buzele voastre cele care să o proclame în public, ci faptele voastre să o facă. Nu vă lăudați cu 

sinceritatea voastră și, în același timp, nu încercați să vă ascundeți petele de rușine, pentru că astfel i-ați 

imita pe fariseii ipocriți. 

14 Înțelegeți că încă vin ca Stăpân și ca Tată, căci dacă aș veni doar ca Judecător, nu ați avea unde să 

vă ascundeți, căci oriunde ați merge, dreptatea Mea ar fi prezentă. 

15 Când veți veni în prezența mea, va trebui să dați socoteală de Cuvântul pe care l-ați auzit și pe care 

îl veți vedea scris în conștiința voastră. 

16 Nu simțiți cum spiritul neobosit al lui Ilie vă luminează calea, înlăturând obstacolele din ea și 

ajutându-vă cu toiagul milei sale atunci când vă simțiți epuizați? Căutați-l, chemați-l în rugăciunea voastră 

și veți simți prezența lui foarte aproape (de voi). Căci el este Păstorul spiritelor în această a treia eră, care 

vă va conduce direct la porțile Țării Făgăduite, care este "Închisoarea Cerească". 

17 Spiritul vostru să se umple de bucurie știind că în trei ere ați auzit vocea Divinității Mele, căci încă 

o dată veți fi martorii Mei. De aceea, vă pregătesc și vă binecuvântez buzele pentru ca mâine să curgă din 

ele cuvinte de viață pentru mulțimile care vor veni. 
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18 Credința voastră a fost înflăcărată și însuflețită de minunile pe care vi le-am acordat și pe care le 

credeați imposibile. Căci Eu sunt calea, calea cea bună, pe care v-am arătat-o întotdeauna. Când o 

parcurgeți, veți suferi pericole, ispite și devieri; dar pentru a vă ajuta, v-am dat lumina conștiinței ca un far 

care să vă arate calea și să vă îndrepte în direcția cea bună. - Mai mult, ți-am acordat o ființă spirituală ca 

ghid și protector pentru întreaga ta viață. Credeți că ați putea să vă pierdeți pe calea vieții dacă ați folosi 

acest har în mod corespunzător? Există vreunul dintre copiii mei care să nu simtă bucurie în spiritul său 

când aude acest Cuvânt? Cu adevărat vă spun că este o bucurie pentru Mine când vă aud vocea spirituală 

când vă ridicați în rugăciune. 

19 Trezește-ți sensibilitatea spirituală pentru ca tu să te bucuri de splendoarea manifestării Mele care, 

din lipsă de înălțime, trece neobservată de spiritul tău. Fiți reîmprospătați de viziunea spirituală de dincolo, 

așa cum uneori sunteți uimiți când contemplați natura, când îi admirați armonia, frumusețea și perfecțiunea 

și descoperiți că nici o ființă nu ar putea trăi fără cealaltă, ci că toate trăiesc pentru că legea armoniei le 

unește. - Așa este și viața de apoi. - V-am spus: Atâta timp cât există spirite care se află în afara căii 

spirituale de dezvoltare, nu va exista nici pace perfectă, nici armonie perfectă, căci este ca și cum în 

cosmos unele stele ar ieși de pe orbita lor. Ce se va întâmpla cu restul? Nu și-ar pierde întregul echilibru? 

20 Dacă oamenii ar respecta poruncile legii Mele și ar armoniza natura lor materială cu cea spirituală, 

existența lor ar fi mai plăcută; calea vieții ar fi fără dificultăți și munca ar fi ușoară. Nicio boală nu îi va 

chinui și nici nu vor îmbătrâni prematur. 

21 Spiritele au existat înainte de crearea materiei. În mod inocent au ieșit din Mine. Dar, ca să știe de 

la cine s-au născut, care le este destinul și cine sunt ei înșiși, le-am făcut să audă glasul Meu și le-am spus: 

"Iată Dumnezeul vostru, Eu sunt Tatăl vostru, Eu sunt Duhul iubirii. Dar, deși ați ieșit din mine, trebuie să 

dezvoltați și să înțelegeți acest spirit de iubire. Trăiți, umblați, recunoașteți și rămâneți în permanență în 

bunătate, pentru ca acest glas pe care l-ați auzit să fie pentru totdeauna lumina de deasupra spiritului 

vostru; este conștiința voastră care vă va face să vă întoarceți la Mine - nu mai ca niște copii abia născuți, 

ci ca ființe dezvoltate în virtute, în experiență și în toate facultățile pe care vi le-am dat. Atunci Mă veți 

iubi, Mă veți cunoaște cu adevărat și veți fi în armonie cu tot ceea ce există". 

22 Există ființe care nu au trăit niciodată pe pământ; dar dacă cei care au păcătuit și au îndurat mari 

dureri în această lume cred că este nedrept ca unii să locuiască în "valea lacrimilor" în timp ce alții, 

aproape de Tatăl, nu au cunoscut niciodată durerea, vă spun: Deși unii nu au venit pe pământ, în lumea de 

dincolo i-au ajutat pe frații lor în ispășirea lor cu dragostea lor. 

23 Astăzi, ființele care locuiesc în diferitele "văi "* trăiesc separate spiritual. Dar nu am pus o distanță 

între dragostea dintre frați. Dacă ați ști cât de aproape sunteți unul de celălalt! Omul a fost cel care, prin 

materialismul său, a rupt legăturile care îl uneau cu toți frații săi, și cu cât omenirea s-a scufundat mai 

mult, cu atât mai mare a fost divizarea și lipsa de armonie. Nu numai că s-a îndepărtat de spiritualitate, dar 

chiar și în propria lume s-a împărțit în regate, popoare și națiuni și, astfel, a devenit din ce în ce mai retrasă 

în egoism. * Această expresie se referă atât la "valea lacrimilor", adică la "valea lacrimilor" pământești, cât și la "valea 

spirituală", adică la lumea de dincolo cu diferitele ei sfere. 

24 Prin urmare, lumina credinței voastre a fost stinsă și cunoașterea interioară a vieții veșnice a fost 

confundată. 

25 Astăzi, când un membru al familiei tale își ia rămas bun de la tine pentru a pleca pe un tărâm 

îndepărtat, îți iei rămas bun de la el cu lacrimi, pentru că știi că, dacă pleacă copil fiind, s-ar putea să se 

întoarcă adolescent, iar dacă este tânăr, se va întoarce bătrân. Dar întotdeauna îți păstrezi speranța de a-l 

vedea revenind pentru a-l îmbrățișa din nou, pentru că știi că este încă în această lume, chiar dacă este 

departe. Dar când acel iubit pleacă în lumea cealaltă și vezi că trupul rămâne rigid și rece sub pământ, 

inima ta se simte ca străpunsă de o sabie, pentru că ți-ai pierdut speranța de a-l revedea, uitând că spiritul 

supraviețuiește trupului și că vei fi din nou strâns unit cu el atunci când amândoi se vor regăsi pe drumul 

dezvoltării. 

26 A fost necesar ca Dumnezeu să se facă om în Isus și să trăiască printre oameni pentru ca voi să vă 

amintiți învățăturile uitate. El v-a învățat noi lecții și a anunțat că vă va da noi revelații atunci când va veni 

timpul. 
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27 Hristos, Maestrul divin, a trebuit să vină să vă învețe adevărul, căci omenirea era deja în curs de a-

și pierde sămânța de spiritualizare, căutând în această viață fericirea, eternitatea și fericirea, uitând de acea 

existență care o aștepta inexorabil. 

28 Cei care nu s-au bucurat de bucurii și bogății în această viață, care au vărsat doar lacrimi, au 

blestemat-o și au numit-o nedreaptă; în reflecțiile lor confuze au numit soarta lor potrivnică și greșită. Dar 

Hristos v-a adus din nou lumina. A redat spiritul morților, când acesta trăia deja într-o altă lume, a eliberat 

pe cei posedați și, prin toate aceste semne evidente, a dat lumii dovada că viața spirituală există și că este o 

viață adevărată. Chiar și după răstignirea Sa, El S-a arătat în duh în fața credincioșilor și necredincioșilor, 

ca dovadă a adevărului proclamat prin Cuvântul Său. 

29 De ce îi uitați și îi considerați morți pe cei care au părăsit lumea voastră, când ei simt, luptă și 

trăiesc? De aceea vă spun că ei sunt cei vii și voi sunteți cei morți. În curând veți plânge pentru lipsa 

voastră de credință ca în Epoca a doua, când, după moartea lui Iisus, ați spus: "Pe Hristos l-am ucis, el a 

fost mesagerul lui Iehova care a venit să ne răscumpere din păcatele noastre. El a fost adevărata Viață care 

a înviat morții și care s-a înălțat la ceruri a treia zi." 

30 Acum că m-am întors la voi în spirit, mă vedeți învăluit în mister, deși mă arăt vouă în cea mai 

mare simplitate; și pentru a găsi credința, a trebuit să mă materializez în manifestarea mea și să vă acord 

tot ceea ce cereți. Atunci oamenii au crezut, pentru că oamenii M-au văzut - unii cu fața spirituală, alții 

prin credință, alții în lumina conștiinței lor. 

31 Lumina mea vă luminează în acest timp pentru ca voi să auziți vocea care vă cheamă din eternitate. 

32 Legăturile care vă leagă de Tatăl vostru și de lumea spirituală, și pe care le rupseserăți, le leg din 

nou, pentru ca voi să simțiți că trăiți cu toții în armonie, că nu există distanțe în acest sens. Dar când își vor 

lega oamenii viețile cu legături de iubire? - Când se vor întoarce pe calea Legii Mele, unde locuiește 

dreptatea. Când vor împlini porunca Mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

33 Recunoașteți, discipoli, că cei care au părăsit această lume nu sunt morți. Fericiți sunt cei care își 

iau rămas bun de la trupul pe care l-au așezat în pământ și nu-l mai caută pentru a-i povesti necazurile lor, 

căci el a încetat deja să mai existe și nu-i mai aude. 

34 Când corpul moare, este ca o floare care este tăiată și apoi se ofilește; dar parfumul său este ca 

spiritul care se eliberează și inundă împrejurimile cu esența sa. 

35 Atunci ți-am spus: "Lasă morții să-și îngroape morții". Astăzi vă spun: Ridicați-i și pe unii și pe 

alții la o viață nouă. 

36 Spuneți-le că, în timp ce trupul se descompune pe pământ, sufletul se purifică în lumea de dincolo. 

Moartea este odihnă pentru trup și eliberare pentru spirit; dar nimeni să nu încerce să se elibereze de 

bunăvoie, adică în afara orei stabilite de Mine. 

Să nu credeți că sunteți mântuiți pentru că aveți un mărturisitor în tabăra voastră în ultimul ceas pentru 

a vă ajuta duhovnicește și nici să nu credeți că ați ajuns la Mine prin pocăința voastră din acel ceas, 

crezând că ați ajuns la capătul evoluției voastre. Învață să iubești, să ierți și să binecuvântezi în viața ta, și 

să aduci purificarea sufletului tău prin faptele tale de iubire și milă pentru frații tăi. 

37 Îndepliniți Legea Mea pe pământ ca oameni de bunăvoință și pacea va veni în inima voastră. 

Atunci când spiritul tău se va desprinde de această lume și va intra în lumea spirituală, își va deschide 

ochii și se va extazia în contemplarea acelei vieți care așteaptă întoarcerea tuturor spiritelor pentru a le 

răscumpăra și a le îmbrățișa cu iubirea și lumina sa. 

38 Cu toate acestea, pentru a obține mântuirea, trebuie să porniți la drum cu intenția de a vă îndeplini 

misiunea. Vă aduc bogății spirituale de o valoare inestimabilă, pentru că sunteți moștenitorii harului meu. 

Dacă îți vei lua crucea cu dragoste și vei merge pe calea ta cu răbdare, vei fi cu mine în ultima zi și vei 

intra în viața adevărată, unde vei găsi mângâierea și pacea pe care le-ai căutat atât de mult. 

39 Am luat ca servitori în acest moment oameni simpli (cu puțină educație) pentru a vă da dovada că 

acest cuvânt pe care îl auziți nu vine de la un teosofist sau de la un om de știință, deoarece voi sunteți 

necredincioși din fire. De aceea, am ales în fața ochilor voștri pe frații și surorile voastre, părinții sau copiii 

voștri, pentru a-i face purtătorii vocii mele, care au primit harul inspirației mele spirituale. Cu toate 

acestea, vă spun că trebuie să studiați Cuvântul Meu în sensul său spiritual, pentru că va veni o zi în care 

se vor ridica bărbați și femei care vă vor spune cuvinte de lumină aparentă, folosind numele Meu, și atunci 

nu trebuie să vă lăsați luați prin surprindere de ei. 
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40 Veghează și roagă-te. Eu sunt privirea care cercetează și cunoaște suferințele care sunt în fiecare 

inimă. 

41 Sunteți deprimat și temător pentru că denominațiunile vă arată cu degetul și vă reproșează 

acțiunile. Nu vă temeți, uscați-vă lacrimile și primiți mângâiere: 

42 Ferice de cei care, în necazul lor, caută în tăcere contactul cu Mine, căci Eu îi voi întări. Ei nu sunt 

abandonați de Mine, ci i-am căutat pentru a le acorda un har divin. Ilie vă călăuzește în Era a Treia și, în 

măsura în care veți progresa pe cale, vă veți simți mai aproape de Mine. 

43 Ascultați pilda Mea din această zi: 

44 Pe o cărare se afla un bătrân cu o înfățișare simplă și venerabilă, care nu purta nici baston, nici 

geantă de voiaj. Pe drum, a întâlnit trei tineri drumeți cu inimile fericite și cu gâturi care cântau cântece 

frumoase. Bătrânul s-a întors către primul dintre ei și i-a spus: "Rătăcitorule, mi-e foame, mi-e sete și sunt 

prost îmbrăcat; dă-mi din ce ai în geanta ta de călătorie și dă-mi și mie din hainele tale. Tânărul a căutat în 

ghiozdanul său și nu a găsit nici pâine, nici apă, și nu a vrut să se despartă de hainele sale. "Du-te la fratele 

meu", i-a spus el, "el va putea să-ți dea ceea ce ai nevoie; eu nu am nimic să-ți ofer". 

45 Bătrânul s-a întors către cel de-al doilea și l-a întrebat în același mod. Acesta din urmă caută în 

geanta de voiaj, dar în ea nu se găsește nici mâncare, nici apă pentru a-și potoli setea. "Întoarce-te la al 

treilea", îi spune el, "el îți va da ceea ce eu nu ți-am putut da". Al treilea caută la aceeași cerere, iar 

răspunsul este același: "Nu am ce să-ți dau". Atunci bătrânul se teme, setea și foamea l-au obosit; dar 

văzând că bagajele de călătorie ale tinerilor sunt goale, le spune: "Cum veți continua pe acest drum pe care 

l-am străbătut eu, fără să știți ce vă așteaptă? Drumul este lung și acoperit de ciulini și spini. Câmpurile 

sunt sterpe, nu există copaci care să găsească umbră, nu există fructe, soarele este arzător și nu există nici 

râuri, nici izvoare care să răcorească călătorul." 

46 Rătăcitorii l-au ascultat pe bătrân și au spus: "Nu contează, vom merge mai departe, suntem tineri 

și puternici, ne simțim plini de energie și capabili să acceptăm vicisitudinile vieții. Cu zâmbete 

batjocoritoare au vrut să-l părăsească pe bătrân, dar acesta le-a spus: "Așteptați, vă sfătuiesc să căutați mai 

întâi ceva pentru hrana voastră. Strângeți în bagajele voastre ceea ce vă trebuie pentru călătorie, ca să 

puteți călători pe acest drum fără să pieriți." 

După ce l-au ascultat pe bătrân, i-au răspuns: "Dacă ești epuizat, gol și flămând, este pentru că ești 

bătrân, efortul te-a obosit. Ați văzut multe zări apărând și părul vostru a devenit alb ca zăpada - de aceea 

sunteți descurajați. Suntem tineri și nu ne temem de viață." 

47 Atunci bătrânul le-a răspuns: "Și eu am fost (cândva) tânăr și puternic, și eu am cântat pe cărări, 

am avut energie în trup; dar timpul m-a învățat și mi-a dat experiență. Îți voi arăta prin ce trebuie să treci." 

Și, ducându-i în vârful unui munte, le-a arătat lumea. 

De aici au văzut furtuni care se ridicau la dreapta și la stânga, biciuind națiunile și provocând distrugeri 

în interiorul lor. Apele mării au inundat ținuturile, iar oamenii au pierit sub violența elementelor 

dezlănțuite. Tinerii l-au întrebat pe bătrân: "Ce avem noi de-a face cu aceste evenimente?" Și bătrânul le-a 

răspuns: "Ceea ce vedeți acum și ceea ce vă preocupă, va trebui să experimentați când veți merge pe aceste 

cărări". - Dar aceia s-au îndoit. 

Le-a spus din nou: "Priviți!" și a arătat spre est. Acolo au văzut națiunile luptându-se între ele într-un 

război crud. Au văzut cum mamele și fiii plângeau și cum aceștia din urmă își pierdeau viața pe câmpul de 

luptă și își chemau apropiații în ultimul ceas. Au văzut femei îndurerate, plângând pierderea unui soț sau a 

unui fiu, au văzut copii înfometați și goi. 

Mai târziu, în fața ochilor lor, un spirit luminos și-a întins mantia ca zăpada peste pământul pustiu, iar 

din el s-a înălțat o jale sfâșietoare și, acolo unde a apărut acest spirit, viața oamenilor a fost tăiată ca și cum 

ar fi crescut pe câmpuri atunci când a venit vremea să se dea recolta. Și tinerii au întrebat: "Ce înseamnă 

toate acestea?" - "Îți arăt vremurile care vor veni", a răspuns bătrânul, "vremuri pe care le vei trăi". 

48 În cele din urmă, bătrânul i-a reținut să privească, iar ei au văzut forțele naturii dezlănțuite: focul 

mistuia păduri și orașe, ciuma îi învăluia pe oameni ca o ceață, vulcanii aruncau foc și îngropau sub cenușa 

lor întinderi întregi de pământ. El le-a arătat marea pe care au avut loc mari catastrofe: în timp ce unele 

mări au secat, altele și-au schimbat poziția. În cele din urmă, au văzut patru îngeri cu trâmbițe care au 

apărut pe firmament, anunțând desăvârșirea veacurilor. 
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49 Tinerii erau îngroziți. Atunci bătrânul le-a spus: "Uitați, acum v-am arătat evenimentele care 

trebuie să vină și pe care trebuie să le suportați. 

50 Cu fețele desfigurate, acești tineri au strigat către natură - dar natura nu i-a auzit. Dar în momentul 

în care inimile lor plângeau de frică și fără mângâiere, vocea bătrânului le-a vorbit plină de bunătate 

părintească: "Nu disperați, îngenunchiați și rugați-vă la Cel Atotputernic - Întinse în tăcere mâna și totul fu 

liniște, calm și pace. Viziunea a dispărut. Au văzut lumina unei noi zile și, dându-și seama că bătrânul 

prezisese aceste evenimente, s-au aruncat la pământ și au spus: "Să ne rugăm ca Tatăl Atotputernic să ne 

pregătească calea și să putem merge în lumina Lui până la sfârșitul vieții noastre". (Sfârșitul parabolei) 

51 Oameni buni, reflectați profund și deschideți ochii spre lumină. Voi sunteți cei trei călători pe care 

i-am chemat și i-am învățat de-a lungul veacurilor, pentru ca voi să vă umpleți de înțelepciunea Mea și să 

vă aprindeți credința; pentru ca voi să vă pregătiți pentru călătoria vieții, să ajungeți la țintă și să intrați în 

Viața Spirituală, unde veți găsi Pacea Mea. 

52 În trecut, nu v-ați lăsat convinși de cuvântul Meu și, când Stăpânul a plecat de la voi, spiritul 

vostru nu și-a găsit pacea. Eu v-am spus: Fericiți cei ce cred. Fericiți oamenii credinței, căci ei vor avea 

viața veșnică. 

53 Îți spun ție, răvășitul acestui timp: sunt flămând și însetat de iubirea ta. Copiii mei, nu ați putut să 

vă împărtășiți cu Dumnezeul vostru din lipsă de spiritualitate. Ați disprețuit virtuțile cu care v-am copleșit 

și v-ați pierdut comoara. 

54 Acum vă spun: Primiți învățătura Mea pe care v-o dau în timpul celui de-al șaselea timp de 

revelație. Nu căutați lumina pentru spiritul vostru în cărțile lumii, pentru că nu o veți găsi acolo. Nu căutați 

în ei răspunsuri la întrebările voastre sau soluții la problemele voastre. Rugați-vă, conectați-vă cu Mine, Eu 

vă voi asculta cererile. 

55 Chiar înainte de a-mi aduce durerea voastră în fața Mea, Mama Divină mijlocește pentru voi și vă 

binecuvântează și vă cere să mijlociți și să vă rugați la rândul vostru pentru cei care suferă. Ea cere 

omenirii să se abțină de la lupta pentru putere și de la războaie și să nu mai verse sânge nevinovat. Spiritul 

ei iubitor vă protejează și așteaptă cu umilință să se facă voia mea. 

56 De asemenea, o binecuvântați și o adorați, știind că este tovarășa voastră de nedespărțit în zilele de 

pace și în cele de vizită. 

57 Sângele meu a fost vărsat pentru ca pacea și dreptatea să domnească între oameni, dar nu am fost 

înțeles cum trebuie. Dacă ați fi folosit această lecție, ați fi atins un nivel mai înalt de dezvoltare, iar lumina 

pe care am răspândit-o de-a lungul veacurilor v-ar fi luminat pe deplin spiritul. 

58 Nu M-ați luat pe Mine ca exemplu: Te-am învățat umilința și tu ești arogant. Eu v-am dat secretul 

păcii și al sănătății, iar voi trăiți în război și vă îmbolnăviți. Eu v-am învățat să mângâiați pe cei care 

suferă, iar voi nu simțiți durerea fraților voștri și aveți inima împietrită. 

59 umanitate, cât de mult ați negat existența Mea și darurile voastre spirituale! Adevărat vă spun că nu 

mergeți pe o stâncă solidă, ci pe un nisip moale, și această cale nu vă va duce la scopul pentru care ați fost 

creați. 

60 Citește și învață în marea "Carte a Adevăratei Vieți" pe care ți-am acordat-o și, dacă urmezi 

învățătura ei, fii sigur că vei ajunge la Mine în acest fel. Dar țineți minte, dacă nu faceți așa, vă veți 

îndepărta de Mine și ispășirea voastră va fi foarte mare. 

61 Bărbați și femei care rătăciți fără mângâiere, de ce nu vă întăriți în Mine? Nu Mă numiți Tată 

nedrept când plângeți și suferiți în exilul vostru. Înainte de a veni pe pământ, v-am anunțat că această lume 

este o vale de lacrimi, că nu este o vale a păcii și a răsplății. Pământul nu este casa ta eternă. "Fericiți cei 

ce plâng, căci ei vor fi mângâiați." 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 44  
1 Îl primesc cu iubire pe fiul risipitor, care a lipsit mult timp și care vine astăzi în căutarea păcii și a 

mângâierii pentru inima sa. Unii dintre copiii mei se apropie de mine în căutarea moștenirii lor, alții sunt 

încă departe, dar în toți, spiritul este atent și speră că vocea mea îi va spune: "Iată-mă!". 

2 Ei nu au uitat Cuvintele Mele din Era a Doua și, deși carnea lor este slabă, spiritul este puternic; el 

crede și are încredere în promisiunea Mea de a reveni ca Spirit Mângâietor. 

3 Voi, cei care Mă ascultați astăzi, amintiți-vă de întunericul pe care l-ați traversat, de vicisitudinile 

drumului pe care l-ați parcurs pentru a ajunge la Mine. Te afli pe malul unui râu, la umbra unui copac, și 

auzi această voce pe care o aștepți de mult timp. Dar, în ciuda întregii lumini pe care o posedați, nu ați 

ajuns încă în vârful muntelui și nici nu sunteți pe culmea perfecțiunii. Voi ați venit doar în fața Maestrului 

vostru care vine în spirit și, când m-ați auzit, ați devenit discipoli și apoi discipoli ai noii mele învățături. 

Când veți învăța de la mine, veți deveni puternici și, deși sunteți săraci pe pământ, veți avea bogățiile 

spiritului. 

4 vestea Cuvântului Meu va traversa în scurt timp granițele națiunii voastre, savanții și cei care 

studiază Sfintele Scripturi se vor pregăti să nege manifestarea Mea; dar Eu voi da semne și voi face minuni 

prin aleșii Mei și astfel voi provoca o mare emoție printre oameni. 

Împrăștiați în toate națiunile sunt oameni cu spirit înalt, profeți ai doctrinei mele spirituale trinitariene-

marianiene, cărora le-am dat o sabie de lumină pentru a lupta împotriva oricărei teorii și doctrine false de 

credință, astfel încât să reziste doar cei care au ca temelie dragostea și adevărul. 

5 În toate timpurile am trimis pe pământ spirite virtuoase pentru a vă învăța și a vă arăta prin faptele 

lor cum trebuie să trăiți pentru a ajunge la mine. Consilieri, slujitori ai legii Mele, legislatori și călăuze: ei 

v-au arătat îndatoririle voastre, v-au spus că sarcina voastră nu se limitează la a vă iubi familia, ci că 

dincolo de aceste limite trebuie să vă iubiți și să vă ajutați semenii. Ei v-au învățat, de asemenea, că după 

aceste încercări ale vieții, vă așteaptă viața spirituală, unde veți culege roadele semănatului vostru pe 

pământ. 

6 Am echipat spirite și le-am făcut umane după ce le-am înzestrat cu înțelepciune și putere; și când 

corpurile lor s-au dezvoltat și au fost în deplinătatea facultăților lor, spiritele lor s-au dovedit puternice și 

mărețe. Aceștia sunt oamenii de știință, pastorii și conducătorii; dar sunt puțini cei care și-au îndeplinit 

misiunea, și-au dezvoltat darurile și au lucrat cu credință fermă. Cei mai mulți au devenit vanitoși sau și-au 

folosit greșit abilitățile și nu au hrănit spiritul poporului, nu au înțeles cum să conducă și nici cum să aline 

durerea fraților lor. 

7 De aceea, când Mi-am văzut turma pierdută și fără călăuză pe pământ în acea perioadă, am venit ca 

Bunul Păstor pentru a vă oferi Doctrina Mea pură și nealterată. V-am dat poruncile Doctrinei Mele pentru 

ca voi să trăiți în pace, să împliniți Legea Mea și să urcați pe calea dezvoltării voastre spirituale, urmând 

exemplul pe care vi l-am dat cu faptele Mele de iubire. 

8 Unde sunt urmașii umililor mei apostoli care au căzut pradă răutății oamenilor? Care sunt 

beneficiile pe care știința le-a arătat omenirii? - Sunt mulți care pretind că sunt înțelepți și care nu iubesc și 

nici nu învață iubirea. Înțelepciunea înseamnă lumină, iar lumina este iubire și înțelegere a legilor divine și 

umane. 

9 În cea de-a doua eră am devenit om din dragoste pentru umanitate. Acel trup a fost opera Duhului 

Meu și cât de mult au dezbătut oamenii de știință acest mister, care aparține sfaturilor Mele cele mai 

intime! Adevărat vă spun că lucrările divine nu pot fi judecate de știința umană. 

10 Spiritul care l-a animat pe Isus era însuși Dumnezeul meu, Dumnezeul vostru, care s-a făcut om 

pentru a locui printre voi și pentru a fi privit, pentru că era necesar. Am simțit toată suferința umană ca 

ființă umană. Oamenii de știință care au studiat natura omului au venit la Mine și au descoperit că nu 

înțelegeau nimic din Doctrina Mea. Mari și mici, virtuoși și păcătoși, nevinovați și vinovați, au primit 

esența Cuvântului Meu, iar Eu i-am onorat pe toți cu prezența Mea. Dar, deși mulți au fost chemați, doar 

câțiva au fost aleși, și chiar mai puțini au rămas cu Mine. 

11 I-am apărat pe păcătoși. Nu-ți amintești de femeia adulterină? Când a fost adusă la Mine, prigonită 

și condamnată de mulțime, fariseii au venit și M-au întrebat: "Ce să facem cu ea?". - Preoții se așteptau ca 

Eu să spun: "Să se facă dreptate!", doar pentru a le răspunde: "Cum se face că propovăduiești dragostea și 
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permiți ca acest păcătos să fie pedepsit?". Și dacă aș fi spus: "Lăsați-o să plece liberă", mi s-ar fi răspuns: 

"În legile lui Moise, pe care - conform cuvintelor tale - le confirmi, există o prevedere care spune: "Orice 

femeie prinsă în adulter va fi ucisă cu pietre". 

Cunoscându-le intenția, nu le-am răspuns la cuvintele lor, m-am aplecat și am scris în țărâna 

pământului păcatele celor care i-au condamnat. M-au întrebat iarăși ce să facă cu femeia aceea, iar Eu le-

am răspuns: "Cine este liber de păcat să arunce primul piatra". Atunci și-au dat seama de fărădelegile lor și 

au plecat, acoperindu-și fețele. Nici unul nu era curat și, simțind că am văzut prin ei până în adâncul inimii 

lor, nu au mai acuzat-o pe acea femeie, pentru că toți păcătuiseră. Dar femeia, și împreună cu ea și ceilalți 

care, la fel, rupseseră căsătoria, s-au pocăit și nu au mai păcătuit. Vă spun că este mai ușor să convertești 

un păcătos prin dragoste decât prin severitate. 

12 Învățătura mea a fost scrisă în conștiință și nu poate fi ștearsă pentru că esența ei este nemuritoare, 

ca și spiritul pe care îl aveți. 

13 Voi, care Mă ascultați acum, învățați și învățați-i pe cei care locuiesc în alte neamuri. Amintiți-le 

cuvintele Mele din Era a Doua până când mesajul Meu din această a Treia Eră va ajunge la ei. 

14 Vreau să vă asigurați că Cuvântul Meu ajunge în alte țări înainte ca locuitorii lor să se pregătească 

să vorbească despre noua Mea manifestare și că, atunci când vă întâlniți, nu vă judecați greșit unii pe alții, 

ci că dați mărturie, iar ei confirmă cuvintele și lucrările Mele, în împlinirea poruncii Mele care vă spune: 

"Iubiți-vă unii pe alții". 

15 Eu v-am "chemat" la învățăturile Mele pentru a vă învăța și a vă elibera de păcat. Deși greșelile 

voastre sunt mari, mai mare este iertarea Mea. Trăiți, dobândiți experiență, cunoașteți Legea Mea pe acest 

drum al încercărilor și al vicisitudinilor și, dacă sunteți călăuziți de conștiință, nu veți încălca nici Legea 

Mea, nici legile lumii. Dar dacă faci greșeli, trebuie să te căiești de ele și să-ți cureți fărădelegile; apoi, 

când vei ajunge la sfârșitul călătoriei, nu va mai fi nici durere, nici remușcări - vei fi în pace. 

16 În acest al treilea timp, Cartea Maestrului este deschisă din nou în fața discipolilor pentru a-i învăța 

lecțiile adevăratei vieți. În timp ce trupul tău se abandonează tăcerii și reculegerii, spiritul tău se ridică 

pentru a se reîmprospăta în Cuvântul Meu. Ea vine la masa Mea pentru a se hrăni cu singura pâine care îi 

dă viață. 

17 Pentru cel care știe să se ridice (spiritual) în aceste momente, corpul prin care se transmite 

Cuvântul Meu dispare și îl primește din sursa divină direct în spiritul său. Vă dați seama că din momentul 

în care M-ați auzit pentru prima dată, o lumină strălucește în mintea voastră. Lumina Înțelepciunii Mele 

este cea care începe să vă lumineze calea, deși trebuie să vă spun că cei care Mă ascultă și nu înțeleg 

instrucțiunile Mele continuă să umble în întuneric. Lumina sufletului lor este încă stinsă. 

18 Este voința Mea de a marca douăsprezece mii de copii din fiecare trib. Dar vă spun cu adevărat că 

nu numai cei însemnați vor avea lumina Mea; oricine urmează instrucțiunile Mele va fi numit "copil al 

luminii". 

19 Nu proclamați că sunteți ucenicii mei, ci dovediți-o prin fapte de milostenie. Mulți proclamă în 

public că fac parte din cei aleși ai Mei. Dar Eu îl pun la încercare ascunzându-Mă în inima propriului său 

dușman căruia, în loc să ierte, i-a întors lovitura - o lovitură mai mare decât obrazul fratelui său care a lovit 

Fața Mea. În acel moment i-am vorbit prin conștiința lui, iar el, care se lăuda că este ucenicul Meu, Mi-a 

spus cu o slabă căință: "Iartă-mă, Învățătorule". Apoi, considerându-se purificat și vrednic de iertarea Mea, 

și-a reluat drumul. 

Apoi am văzut o fecioară venind la el, a cărei inimă și tinerețe sunt ca un trandafir parfumat. Ea îi 

spune: "Vin la tine plină de încredere în virtutea ta pentru a-ți cere un sfat care să fie ca un scut împotriva 

ispitelor din viața mea". Dar el, uitând de sarcina sa și de învățăturile Mele, se lasă condus de instinctele 

josnice și se uită la fată cu intenții necurate. În acel moment, Mă fac cunoscut discipolului rău, spunându-i: 

"Asta este ceea ce te-am învățat?". Omul prins Mi-a răspuns: "Doamne, nimic nu este ascuns de Tine". 

Rușinat, el și-a continuat munca de zi cu zi, în timp ce Vocea Mea îl întreabă implacabil, de câte ori se 

laudă că îmi urmează exemplul: "ești tu apostolul Meu?". 

Atunci i-am permis să sufere de foame și imediat M-am ascuns în inima unui om bogat și bolnav care, deși 

are cuferele pline de aur, nu are sănătatea necesară pentru a se bucura de el. Când acesta din urmă află că 

unul dintre discipolii Mei se află în cartierul său, pornește să-l vadă și îi spune: "Știu că tu îmi poți reda 
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sănătatea și de aceea te-am căutat. Sunt bogat, dar toată averea mea nu m-a ajutat să găsesc un leac pentru 

boala mea." 

Gânduri întunecate intră în inima apostolului când aude această mărturisire și îi spune bolnavului: "Îmi 

voi pune mâna pe capul tău și, în timp ce voi rosti numele Domnului meu, te voi face sănătos; dar acest har 

va trebui să îl răsplătești cu generozitate". Pacientul bogat i-a răspuns: "Ia-mi hainele mele de ceremonie, 

cuferele mele, casa mea, ia totul, dar vindecă-mă pe mine!". Și bolnavul s-a însănătoșit, căci credința și 

durerea lui erau atât de mari, încât Stăpânul a avut milă de el. 

Bolnavul, plin de bucurie, a dat tot ce avea omului pe care credea că l-a vindecat, în timp ce apostolul 

rău și-a spus: "Acum nu mai sunt sărac, căci, de vreme ce m-am luptat și am muncit, este drept să primesc 

răsplata mea". Dar iată că, în acel moment, vocea Mea necruțătoare a răsunat în conștiința lui, spunându-i 

din nou: "Este aceasta Doctrina Mea? vă amintiți că, atunci când Isus a fost în lume, ar fi acceptat o plată 

pentru dragostea Sa? - Cel care putea să se îmbrace cu coroane și să posede toate comorile, când El 

vindeca prin simpla atingere și învia morții cu strigătul Său?" 

20 În inima acelui ucenic a izbucnit o luptă și el i-a spus Maestrului său: "De ce ești atât de 

neînduplecat cu ucenicii Tăi? De ce nu ne lași să posedăm ceva în această lume?" 

Dar Maestrul i-a răspuns cu o voce blândă: "Pentru că în momentul alegerii tale ai promis să renunți la 

fleacurile omenești în schimbul unei adevărate comori". 

21 Ucenicul îi răspunde încă: "Drumul este greu, ziua de muncă foarte lungă, muncim mult și nu 

aducem recoltă pe pământ. Vrei să iubim foarte mult oamenii, chiar dacă ei nu ne iubesc. 

Auzind că blasfemiază astfel, Stăpânul i-a spus: "Este bine, copile, umblă după voia ta, atinge ceea ce 

cu atâta râvnă te străduiești să obții". Iar acel om, care spunea despre sine că este slujitorul Meu, care 

trâmbița că este apostolul Meu și care nu asculta de glasul conștiinței, a pornit pe drum și a găsit pe el o 

mulțime de bolnavi, pe care i-a chemat pentru a le spune că el este posesorul balsamului vindecător care 

vindecă toate relele, dar le mai spune: "Sunt nevoiaș, ce-mi puteți da pentru ceea ce vă dau?". 

Cei care sunt săraci îi spun că nu au nimic, dar că sunt dispuși să muncească, depășindu-și suferințele, 

pentru a procura ceea ce este necesar pentru plata lui. - Acest târg i se pare bun pentru acel om care începe 

să pună mâinile pe bolnavi, primind în același timp din mâinile lor plata, care crește din când în când. El i-

a "uns" pe cei bolnavi, dar aceștia nu s-au însănătoșit, dimpotrivă, au devenit și mai nenorociți. A încercat 

să-i încurajeze, dar ei se deteriorau din ce în ce mai mult. Apoi, când apostolul a văzut că oamenii și-au 

pierdut încrederea în el, a dispărut pe ascuns din mijlocul lor, luând cu el o avere în bani și lăsându-i pe 

oameni cu frica în sân. 

22 Departe de ei, s-a îndreptat spre reședința unui om bogat, căruia i-a spus: "Doamne, pot să-ți fiu de 

folos, știu să muncesc, aș vrea să mă angajezi în splendida ta reședință. Pot să te consolez când ești trist, 

pot să mă ocup de interesele tale când te simți obosit." 

"Cine ești tu?", l-a întrebat bogatul, la care apostolul i-a răspuns: "Eu sunt posesorul unei legi, al unei 

doctrine atât de puternice și convingătoare încât, dacă supușii tăi se vor răzvrăti vreodată împotriva ta, îmi 

va fi de ajuns să le vorbesc pentru a-i readuce la ascultare". 

23 Acel om bogat a fost impresionat de aceste cuvinte, a crezut în acel om și i-a spus: "Cuvintele tale 

dezvăluie măreție și, dacă le vei împlini așa cum spui, voi crede întotdeauna că sunt adevărate". Atunci, 

bogatul i-a dat acelui om un loc de muncă și i-a dat cheile palatului său. Acesta din urmă a câștigat inima 

stăpânului său prin lingușire; dar, după ce și-a alungat stăpânul din inima sa și nu a ascultat de vocea 

conștiinței sale, a provocat curând o schimbare în viața acelui conac: i-a umilit pe cei mici, i-a înălțat pe 

cei care îl lingușeau, i-a făcut pe cei mai buni servitori să părăsească casa și a risipit bogățiile stăpânului la 

festivități pe la spatele acestuia. 

Dar a venit ziua când ochii stăpânului acelei posesiuni s-au deschis la realitate și, convins de falsitatea 

celui în care își pusese toată încrederea, când l-a auzit rostind cuvinte de mare putere și înțelepciune, l-a 

chemat la el ca să-i spună indignat: "Aceasta este învățătura pe care o răspândești? Așa îți dovedești 

puterea pe care pretinzi că o ai?" Și imediat a pus să-l ducă într-o temniță, pentru ca mai apoi să fie 

condamnat la spânzurătoare. Acolo, în închisoare, nu înțelegea cum un discipol al Maestrului Divin putea 

fi întemnițat și cu atât mai puțin că ar fi fost condamnat la moarte. Nu putea să creadă că aceste încercări 

au fost semnalul de alarmă care l-a chemat la pocăință, pentru a-l readuce pe calea (cea bună). Apoi a făcut 
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o rugăminte fierbinte către bogatul stăpân pe care îl înșelase, promițându-i că nu va mai convinge și nu va 

mai înșela pe nimeni, iar bogatul, convins de aceasta, i-a dat drumul. 

24 Când acel om a fost acum liber, a simțit dorința de a cunoaște noi căi și, după ce le-a găsit, s-a 

aruncat pe ele. Încă o dată a ignorat chemarea conștiinței sale și s-a lăsat pradă plăcerilor ca niciodată 

înainte, buzele sale devenind gura blasfemiei. Trupul i s-a îmbolnăvit și inima i-a căzut în cea mai adâncă 

dezgust. Din treaptă în treaptă se afundase treptat, până când s-a scufundat cu voie sau fără voie în 

adâncurile unui abis (al depravării). 

Nu știa cât timp a petrecut acolo, dar când s-a trezit a întrebat: "Unde sunt? Unde este moștenirea mea? 

Vorbesc cu Tatăl meu și El nu-mi răspunde; sunt bolnav și abătut, și El nu-mi vine în ajutor; cer un cuvânt 

de mângâiere, de încurajare, și El nu intră în inima mea. Unde este atunci acea învățătură și acel balsam 

tămăduitor pe care El mi l-a dat și cu care m-am putut elibera de o atât de mare durere? Vreau să-mi închid 

rănile, dar ele sângerează și mai mult. Vreau să dau pace inimii mele, dar ea se îngrijorează și mai mult. 

Cine sunt eu? Este o înșelăciune, ceea ce mi-a dat Tatăl?" Și a plâns sfâșietor. 

25 Oameni din toate categoriile sociale au trecut pe lângă el și l-au privit cu indiferență, nimeni nu l-a 

ascultat, nimeni nu s-a gândit la el sau nu s-a oprit, nimeni nu i-a simțit durerea. Atunci i s-a părut că un 

întuneric adânc l-a învăluit și, când a crezut că nu mai poate suporta o suferință atât de mare și a simțit că 

spiritul său este pe punctul de a-și părăsi trupul impur, a auzit o voce blândă, cunoscută de el, care i-a 

spus: "Iată-mă, am coborât acolo unde te-ai scufundat ca să te ajut". 

Când omul acela a auzit vocea blândă a Tatălui său, plină de iertare și de tandrețe, nu a mai putut 

suporta greutatea remușcărilor sale și i-a spus Domnului său: "Nu te apropia de mine, nu te coborî în 

această prăpastie și nu intra în această peșteră a viciilor, căci aici este întuneric și noroi. Nu-ți sfâșia haina 

pe ciulini; lasă-mă aici, căci m-am condamnat singur la asta". 

26 Fiul a plâns și, prin lacrimi, și-a dat seama cât de drept era tatăl său. Tatăl nu a privit la impuritățile 

fiului, nici la întunericul care îl înconjura, nici la noroiul în care se afla. El a văzut doar că era Fiul Său 

mult iubit, pe care l-a întrebat: "De ce s-a ajuns la asta cu tine?". Iar Fiul i-a răspuns: "Pentru că am 

presupus că Tu nu ești atât de aproape de mine și nici nu am vrut să cred că vocea conștiinței mele era a 

Ta. Nu mă vindecați, astăzi înțeleg că nu merit sănătatea. Nu mă ierta, nu merit iertarea Ta. Lasă-mă să 

sufăr în acest abis, lasă-mă să-mi ispășesc fărădelegile." 

Când Tatăl a văzut că Fiul și-a dat seama în sfârșit de amploarea fărădelegilor sale, nu i-a mai permis 

să sufere și a îngăduit să devină lumină în acea ființă, ca acele lacrimi să spele petele de rușine, iar apoi 

Tatăl a apăsat un sărut de pace pe acea frunte aplecată; a ridicat trupul slab și înfrânt și l-a strâns la Sine cu 

o iubire infinită. 

27 Când acea inimă a simțit dragostea tandră a Tatălui său, s-a pregătit să-L urmeze pentru totdeauna 

și să-L iubească pentru totdeauna. Atunci a văzut că lumina pe care Domnul i-o pusese pe frunte* 

strălucea din nou; căci darurile pe care Dumnezeu le-a acordat nu le retrage niciodată de la copiii Săi. 

Totuși, ceea ce le refuză harul Său, sunt fărădelegile lor împotriva Legii Mele. 

Așa că acel spirit a pornit să înceapă din nou călătoria vieții, dar cu o lumină mai mare - cea a 

experienței sale dureroase. Vocea conștiinței a fost auzită de el cu claritate. 
În timpul învățăturilor, au fost chemați din când în când oameni care aparțineau celor 144.000 de aleși. Domnul 

a pus simbolic lumina Sa pe fruntea persoanei. 

28 Cine dintre cei care au primit învățătura Mea zi de zi ar putea dori să meargă pe căile suferinței? 

Realizează că ai parcurs deja aceste căi, că spiritul tău a trecut deja prin mari încercări, datorită cărora 

astăzi mă poți urma cu hotărâre. 

29 Eu te-am trimis să-ți înmulțești sămânța și pentru aceasta te-am însemnat cu lumina Mea pe frunte, 

ca atunci când vei fi echipat, să te împrăștii pe căile (lumii) unde te așteaptă oamenii. Ușile caselor se vor 

deschide pentru a vă primi, iar inimile vă vor primi cu bucurie. 

30 Bolnavii vor fi acolo, în speranța că se vor însănătoși. 

31 Eu, Mântuitorul divin, voi veni la toți prin discipolii mei credincioși. Dar nu ca în Era a doua: 

astăzi voi veni la oameni - ascuns în inima emisarilor mei - vorbind prin gura lor și lăsând inspirația mea 

să curgă în mintea lor. Astfel, prin faptele de iubire și de milă ale discipolilor mei, voi veni la cei bolnavi, 

la cei în nevoie și la cei însetați de liniște sufletească și trupească. 



U 44 

92 

32 Binecuvântate sunt națiunile care nu-și închid căile și nu-și deschid porțile pentru trimișii Mei, căci 

adevărat vă spun că acea națiune va fi mântuită. 

33 În timpul acestei lupte, unii vor fi chemați și aleși mai devreme decât alții; dar pentru toți va veni 

acest ceas și toți vor experimenta împlinirea (misiunii lor) printre oameni. Unii vor începe și își vor 

termina munca mai devreme, alții vor veni mai târziu; dar în final, când veți atinge limitele perfecțiunii, nu 

va mai exista nici mare, nici mic, toți veți fi egali în iubirea Tatălui și veți face parte din familia Sa 

perfectă. 

34 Le-am dat tuturor aceleași daruri la începutul vieții lor*, dar în timp ce unii au reușit să se ridice și 

să devină mari prin dezvoltarea virtuții lor, alții au rămas pe loc, iar alții s-au rătăcit. 
* În creația spirituală 

35 Am distribuit daruri de aceeași mărime între toți copiii mei, motiv pentru care nu trebuie să 

judecați că unora li s-a dat mai mult decât altora, nici că un ordin este mai mare decât altul. În 

înțelepciunea și dreptatea Mea desăvârșită și cunoscând vinovăția fiecăruia dintre copiii Mei, le-am dat 

ceea ce aveau nevoie. 

36 Vă dau aceste explicații pentru ca voi să fiți devotați, pentru că nu știți nimic despre destinul 

vostru, despre trecutul vostru și despre povara ispășirii voastre. 

37 Dacă îi considerați pe copiii Mei, prin care Mă fac cunoscut, ca fiind foarte înzestrați și chiar ați 

dorit darul lor, vă spun în acest sens că este cu adevărat un har nespus de mare, așa cum este și obligația 

spirituală pe care o au față de Tatăl, iar responsabilitatea lor nu cunoaște limite. 

38 Fiecare să-și ia crucea sa cu dragoste, dar nu căutați plăceri, onoruri sau recompense, căci nu veți 

culege decât durere. 

39 Amintește-ți că te-am vindecat cu iubirea mea, că te-am curățat de petele tale și ți-am închis rănile. 

Amintește-ți că ți-am îndepărtat amărăciunea de pe buze, că te-am dezbrăcat de hainele murdare și 

zdrențuite pe care le purtai pentru a le înlocui cu altele albe ca fulgii de nea. Ai fost cel mai disprețuit și 

acum nu mai ești. Ați venit fără moștenire, iar astăzi știți că aveți un dar. Nu mai sfidați durerea, nu mai 

deveniți paria, nu vă mai întoarceți la a fi păcătoși și nici nu vă credeți de neatins prin faptul că sunteți 

capabili să iertați atunci când sunteți jigniți. 

40 De câte ori Mi-ați promis că-i veți ierta pe frații voștri, indiferent de modul în care vă vor jigni. 

Mi-ați cerut puterea de a împlini și Eu v-am dat-o. Dar cât de rar v-ați îndeplinit jurămintele. 

41 Îi împart pe cei care au încercat să acorde iertare în trei grupuri: Prima este formată din cei care, 

atunci când au primit o insultă, nu au știut să se stăpânească și, uitând de învățătura Mea, s-au lăsat purtați 

de sentimente întunecate și s-au răzbunat întorcând lovitură după lovitură. Acest grup este cel învins de 

ispite, este sclavul patimilor lor. 

42 Al doilea grup este format din cei care, după ce au fost jigniți, își amintesc exemplul Meu, își 

închid buzele și își stăpânesc impulsurile pentru a-mi spune apoi: "Doamne, am fost jignit, dar în loc să mă 

răzbun, am iertat". Dar Eu, care pătrund în inimi, am descoperit în acela dorința de a-l răzbuna, descărcând 

dreptatea Mea asupra fratelui său. 

Acest grup se află încă în mijlocul bătăliei. 

43 A treia grupă, cea mai mică, este formată din cei care îl iau ca model pe Isus și care, atunci când au 

fost jigniți, se ridică la Tatăl plini de compasiune pentru frații lor și îmi spun: "Doamne, iartă-i, căci nu știu 

ce fac". M-au jignit; dar (în realitate) nu pe Mine M-au jignit, ci pe ei înșiși. De aceea, Îți cer mila Ta 

pentru ei și să-mi acorzi să le răsplătesc numai bine." Acesta este grupul care a învins. 

44 Conștiința ta, care cere și așteaptă de la tine fapte perfecte, nu te va lăsa în pace până când nu vei 

ști să exerciți adevărata iertare față de frații tăi. 

45 De ce să-i urăști pe cei care te jignesc, când ei nu sunt decât niște etape pentru ca tu să ajungi la 

Mine? Dacă iertați, veți câștiga merite, iar când veți fi în Împărăția Cerurilor, îi veți recunoaște pe pământ 

pe cei care v-au ajutat în ascensiunea voastră spirituală. Atunci îi vei cere Tatălui ca și ei să găsească 

mijloacele de a se mântui și de a veni la Domnul lor, iar mijlocirea ta îi va face să obțină acest har. 

46 Nu încerca nici tu să descoperi sentimentele ascunse ale aproapelui tău, pentru că în fiecare ființă 

există un secret pe care numai Eu îl pot cunoaște. Dar dacă descoperi ceea ce - din moment ce aparține 
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doar fratelui tău - ar trebui să fie sacru pentru tine, nu-l face cunoscut, nu rupe acest văl, ci mai degrabă fă-

l mai gros. 

47 De câte ori am văzut oameni care au pătruns în inima fratelui lor până când i-au descoperit 

goliciunea morală sau spirituală pentru a se bucura de ea și a o face imediat cunoscută. Nimeni dintre cei 

care au profanat astfel confidențele unui semen să nu se mire dacă cineva îl demască și îl ridiculizează în 

cursul vieții sale. Să nu spună atunci că măsurarea lui se face cu rigla dreptății, căci va fi rigla nedreptății 

cu care i-a măsurat pe frații săi. 

48 Respectă-i pe ceilalți, acoperă-i pe cei expuși cu mantia milei tale și apără-i pe cei slabi de bârfele 

oamenilor. 

49 Discipoli, nu vă interzic să studiați în cărțile care vă învață bunătatea, dar dacă nu le găsiți, aveți 

aici învățătura Mea, care în toată simplitatea și umilința ei conține mai multă înțelepciune decât toate 

cărțile. De aceea, întipărește-l în adâncul inimii tale, pătrunde-l, pentru ca el să fie cel care te ghidează în 

toate faptele tale. 

50 Cei care au venit plângând la umbra acestui copac prin numeroasele încercări ale vieții au găsit 

mângâierea și întărirea iubirii mele. 

51 Binecuvântat este cel care ascultă Cuvântul Meu în Era a Treia, căci nu se va rătăci. În momentul 

morții sale (fizice), spiritul său va fi înviat la viața veșnică și va păși în siguranță pe calea care îl așteaptă 

dincolo de această viață. 

52 Ferice de cel care-și poartă suferința cu răbdare, căci tocmai în blândețea lui va găsi puterea de a 

continua să-și poarte crucea pe drumul său de dezvoltare. 

53 Ferice de cel ce suportă umilința cu smerenie și știe să ierte pe cei ce l-au jignit, căci Eu îi voi face 

dreptate. Dar vai de cei care judecă faptele fraților lor, pentru că și ei vor fi judecați la rândul lor! 

54 Ferice de cel ce împlinește cea dintâi poruncă a Legii și Mă iubește pe Mine mai presus de toate 

lucrurile create. 

55 Binecuvântat este cel care Mă lasă să judec cauza lui dreaptă sau nedreaptă. 

56 Învățătura mea vă reînnoiește, vă întărește spiritul, astfel încât atunci când buzele voastre se 

deschid pentru a repeta învățăturile mele, ele se închid pentru blasfemie sau blestemăție. 

57 În acest timp, am venit să ud din nou sămânța pe care am plantat-o în inima voastră în Era a doua. 

58 Încă din primele timpuri am căutat forma în care să Mă pot face auzit și înțeles de oameni. De 

aceea am trimis în această lume oameni drepți și profeți, pentru ca prin cuvintele și faptele lor să fie 

mesageri ai voinței și poruncilor Mele. 

59 În prima eră, am încheiat un legământ de dragoste cu Avraam, pentru că s-a supus poruncii Mele, 

și i-am răsplătit fermitatea, zelul și credincioșia prin binecuvântarea și înmulțirea posterității sale. Pentru  

a-i pune la încercare ascultarea și credința, i-am cerut viața fiului său Isaac, pe care îl iubea atât de mult, și, 

odată cu predarea marilor duhuri, a fost gata să-l sacrifice. Dar l-am reținut, pentru că el își dovedise deja 

ascultarea în inima sa, iar acest lucru era suficient pentru Mine. 

60 Isaac a fost tatăl lui Iacob, căruia i-a fost dat să vadă calea desăvârșirii spiritului, simbolizată într-o 

scară care stătea pe pământ și se pierdea în infinit, și pe care urcau și coborau spirite sub formă de îngeri. 

61 Acești trei patriarhi formează trunchiul poporului lui Israel, din care au răsărit douăsprezece ramuri 

și un număr infinit de frunze, dar fructele sale nu sunt încă coapte. 

62 Poporul lui Israel a primit Legea când se afla în pelerinaj la poalele muntelui Sinai. Moise, 

conducătorul ei, a primit tablele Legii și inspirația (divină). Traversarea deșertului a fost făcută pentru a 

purifica inimile, pentru a le spiritualiza și pentru a aprinde în ele credința în Dumnezeul invizibil. 

Când poporul a ajuns în Țara Făgăduinței și a intrat în posesia ei, credința în Domnul lor era adânc 

imprimată în mintea lor și au practicat o închinare simplă, dar înălțătoare lui Dumnezeu, în care inimile lor 

erau întărite. Dar iată că fiii copiilor nu au perseverat în credință și în spiritualizare, iar când alte triburi - 

păgâne - au introdus idolatria și superstiția lor în sânul poporului lui Israel, l-au dezbinat spiritual și 

pământesc. Atunci s-au ridicat profeți care au îndemnat mulțimile și au anunțat judecata Mea asupra lor 

din cauza necredinței și a păcatului lor; dar profeții au fost ridiculizați și unii au fost uciși. 

63 Vă spun acest lucru pentru că, din punct de vedere spiritual, voi sunteți în adevăr sămânța acelor 

primii patriarhi și "oile" lui Moise; dar vă mai spun și că sunteți printre fructele care vor ajunge la 

maturitate în acest timp și care vor da viață și condiment umanității. 
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64 Atunci, Hristos a udat pomul vieții cu Sângele Său, iar astăzi vine să-l ude din nou cu Cuvântul 

Său divin, pentru ca roadele iubirii și milostivirii tuturor copiilor Săi să se coacă. 

65 În acest timp, vin să combat tot fanatismul și idolatria inimilor voastre, pentru că spiritualizarea nu 

permite materializarea. Cel care practică învățătura mea spirituală cu fanatism nu face voia mea și nici nu 

a interpretat corect învățătura mea. 

66 De ce oamenii încă mai materializează în această epocă cultul Divinității Mele, deși Eu am interzis 

încă din prima eră, în prima poruncă a Legii Mele, ca Eu să fiu venerat în figuri și imagini făcute de mâini 

omenești? 

67 În acest moment, Cuvântul Meu va lupta ca o sabie cu două tăișuri pentru a îndepărta din inima 

omului orice eroare, pentru ca acesta să se poată ridica liber de ignoranță către Divinitatea Mea și să 

ajungă la unirea spiritului cu spiritul. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  45 

95 

Instrucție 45  
1 Lumina Spiritului Meu coboară peste voi. Am venit să vă dau comoara păcii și să vă îmbrac cu 

haina de sărbătoare a umilinței. Dacă oamenii vor să-ți rupă haina în bucăți, lasă-i să o facă, căci aceste 

bucăți le vor acoperi goliciunea. 

2 Printre aceste mulțimi se află cei care, fără să Mă fi văzut, Mă cred, Mă iubesc și Mă urmează. 

Fericiți sunt ei, căci vor fi în Țara Făgăduinței. 

3 În această zi comemorați învierea Maestrului vostru, și vă spun cu adevărat că mulți dintre voi vor 

fi înviați la viața harului prin lumina Cuvântului meu. 

4 Doar ca om m-am născut și am murit, căci ca Dumnezeu nu am avut început și nici nu voi avea 

sfârșit. Isus s-a născut din puritatea iubirii pe care Tatăl o are pentru umanitate, luând formă umană în 

pântecele unei fecioare caste, aleasă dinainte de Creator. 

5 Cuvintele și faptele lui Isus au fost calea pe care El a trasat-o pentru voi, calea care vă va conduce 

la Împărăția Cerurilor. Prin trupul lui Iisus, Hristos a simțit toate durerile și temerile lumii, a experimentat 

agonia morții și a fost dispus să intre în spirit în peșterile întunericului, unde îl așteptau și ființele 

spirituale. Dar vă spun că durerea lui Iisus în ceasul sublim al agoniei Sale pe cruce nu a fost înțeleasă de 

nimeni. A fost un moment în care s-a simțit singur între cer și pământ, biciuit de elementele dezlănțuite și 

abandonat de ucenicii Săi. Atunci s-a întâmplat că El a strigat: "Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru 

ce M-ai părăsit?" - Oamenii L-au alungat din mijlocul lor și Duhul Său L-a părăsit. 

6 Datorită puterii Mele, Isus ar fi putut fi impenetrabil la durerea fizică; dar nu am venit să vă înșel 

cu privire la natura Mea umană. Durerea mea a fost fără precedent, moartea mea a fost reală și sângele 

meu a fost cu adevărat sânge. 

7 În timp ce trupul Maestrului zăcea în mormânt, Spiritul divin a luminat locurile în care drepții și 

păcătoșii îl așteptau, pentru ca mila Sa să îi conducă într-o nouă eră. Căci Sângele Mielului a deschis calea 

dezvoltării spirituale nu numai pentru ființele acestei lumi, ci și pentru cele din Valea Spirituală. 

După ce această misiune de iubire a fost împlinită în toate, trupul lui Hristos s-a contopit cu Spiritul 

Divin în același mod în care El a luat formă umană. 

8 Din moment ce trupul lui Isus nu a ieșit din "pământ "* - de ce ar fi trebuit să plătească tribut ca 

toți oamenii? 

El vă spusese: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta". 
* Adică creat în conformitate cu legile naturale ale pământului 

9 Ascultând învățătura Mea, spiritul vostru se trezește la o viață nouă, pentru că a mâncat pâinea 

vieții veșnice, care este Cuvântul Meu. Întăreșteți-vă cu învățătura mea, căci se apropie vremea când 

oamenii se vor năpusti asupra voastră ca niște lupi flămânzi ca să vă judece, și nu este voia mea ca voi să 

vă lăsați credința și pacea în mâinile persecutorilor voștri. 

10 Folosiți timpul cât timp manifestarea Mea este încă cu voi sub această formă; căci dacă nu vă 

aprindeți lămpile astăzi, mâine veți tânji după acest timp de învățături și haruri și veți plânge de dorința de 

a auzi din nou Cuvântul Meu. Mulți vor spune: "Maestre, ce n-aș da să mai aud încă o dată unul dintre 

discursurile tale de învățătură prin intermediul celor pe care i-am condamnat atât de mult ca fiind 

imperfecți". 

11 Folosiți cu adevărat instrucțiunile Mele - acum că vi le transmit prin acești copii ai Mei pe care i-

am ales și pregătit. Am făcut să curgă de pe buzele lor cuvinte de înțelepciune și de iubire. Prin renunțare, 

ei s-au îndepărtat de lume și, din cauza ta, beau un pahar de suferință, știind că sunt instrumentul Tatălui 

pentru unirea Sa cu tine. 

12 Chiar dacă vă grăbiți la aceste locuri de întâlnire umile pentru a asculta Cuvântul Meu în acest 

moment, puteți totuși să vă trimiteți rugăciunea în locul în care vă aflați (în acest moment): Fie că vă aflați 

într-o cameră liniștită, fie că vă câștigați pâinea de zi cu zi, pe drum, în vale sau pe malul unui râu - 

pretutindeni vă aud cererile. 

13 Învățați să vă purificați inima și să vă înălțați spiritul către Mine, pentru a primi comuniunea 

spirituală (cu Mine). Nu uitați că Mă purtați în cea mai adâncă parte a ființei voastre. Înălțați-vă la Mine, 

astfel încât, atunci când va veni ultima clipă a anului 1950, spiritul vostru să nu se umple de groază, 
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spunând: "Stăpâne, te-ai întors de la noi". În adevăr vă spun că cel care se pregătește se va conecta din acel 

moment, spirit cu spirit, cu Divinitatea Mea. 

14 Dacă ați fi folosit una dintre multele învățături pe care vi le-am dat, iar învățătura ei ar fi fost 

Legea care vă ghidează toate acțiunile vieții voastre, vă spun cu adevărat că nu ar mai fi fost nevoie ca Eu 

să fiu printre voi, căci în ceea ce ați auzit până acum este cuprinsă toată învățătura Mea. 

15 Vă dau încă o dată Cuvântul Meu pentru ca spiritul vostru să simtă că se află la banchetul vieții 

veșnice. Fiți reîmprospătați ca apostolul Meu Ioan când contemplați revelațiile lumii de dincolo. 

16 În vremea aceea va dispărea orice necredință dintre voi, pentru că vă voi lăsa ca o lampă de 

credință aprinsă printre oameni. 

17 De fiecare dată când Mă prezint și când vă împărtășesc Cuvântul Meu, durerea voastră se 

îndepărtează pentru că spiritul vostru simte prezența Mea și se împrospătează cu iubirea Mea. 

18 Nu numai că cei care se adună în aceste locuri de întâlnire mă ascultă, dar mari legiuni de spirite 

sunt prezente la această manifestare și primesc lumina mea. Printre aceste mulțimi se află cei care pe 

pământ v-au fost părinți, tovarăși și copii. Toți sunt în procesul de ascensiune pe scara evoluției. 

19 Inima ta se umple de bucurie când Mă auzi vorbind astfel și simți că este slava Tatălui însuși care 

se deschide în aceste momente pentru a-și revărsa harul asupra fiecărei creaturi a Domnului. 

20 Lumina iubirii Mele, care a luminat calea de dezvoltare a tuturor copiilor Mei, i-a făcut pe unii 

oameni de știință să-și confunde ideile atunci când au descoperit că originea creației nu este așa cum și-au 

imaginat. Dar Eu le voi vorbi de pe "înălțimea muntelui", iar violența glasului Meu va cutremura pământul 

prin elemente și le voi arăta adevărul. 

21 Oameni buni, dacă vreți să intrați în comuniune cu Divinitatea Mea, nu vă uitați la acești purtători 

de voce prin care Mă fac cunoscut, ca la ființe superioare. Studiați și pătrundeți Cuvântul Meu, atunci vă 

veți simți ca și cum ați fi în sanctuarul Meu și vă veți delecta cu sensul spiritual al învățăturii Mele. Astfel, 

veți deveni puternici pentru a depune mărturie că aceasta este cea de-a treia eră și că în ea M-am revelat 

oamenilor ca Spirit Sfânt. 

22 În momentul de față îmi aleg din rândul umanității noii mei discipoli, spunând bărbaților: "Înnoiți-

vă", iar femeilor: "Nu mai păcătuiți". Cu toții ați fost purificați prin iertarea mea pentru a începe o viață 

nouă. 

23 Voi, care ați gustat multă amărăciune - acum beți lapte și miere din acest pahar de iubire pe care 

vi-l ofer. 

24 Bucurați-vă că posedați acest bun duhovnicesc. Nu vă întristați prea mult pentru hrana trupului, 

amintiți-vă că v-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu". 

25 Pe voi toți v-am găsit pierduți și v-am arătat calea, spunându-vă: "Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața, urmați-Mă până la capăt". 

26 Nu am forțat pe nimeni să Mă urmeze și nu ameninț pe nimeni dacă nu o face. Desigur, există 

legea ispășirii - pe care fiecare și-o provoacă singur - pentru ca sufletul său să evolueze și să ajungă la 

purificare și la lumină. Dar iadul focului veșnic nu există, așa cum nu există nici o pedeapsă din partea lui 

Dumnezeu. Nu interpretați greșit ceea ce vi s-a spus în trecut prin alegorii. 

27 Astăzi Mă ascultați și fiecare își recunoaște misiunea, în timp ce Ilie, ca un neobosit slujitor al 

Domnului, adună cei 144.000 de noi discipoli, 12.000 de copii din fiecare trib al acestui popor, pentru ca 

ei să primească pe frunte semnul care îi identifică ca spiritiști trinitarieni-maghiari. 

28 Când vă simțiți epuizați pe calea vieții, veniți la mine și odihniți-vă în timp ce ascultați acest 

cuvânt, căci eu sunt încă cu voi. 

29 Acest Cuvânt este pâinea pe care o aduc la gura ta. Semnificația sa spirituală este apa cristalină 

care te ajută să-ți cureți sufletul de toate petele. 

30 Vă este teamă că furtunile vă vor îndepărta de această cale și că, la rândul vostru, veți deveni slabi 

în fața patimilor cărnii. Te temi de vorbele oamenilor, de judecățile lor, te temi de lumea care te 

îndepărtează de Mine cu multiplele ei ispite. 

31 Deoarece nu ați înțeles Cuvântul Meu, credeți că Eu vă cer să renunțați la tot ce este material, în 

timp ce Eu vă învăț că trebuie să dați spiritului ceea ce îi aparține și materiei ceea ce vă aparține. Atâta 

timp cât vă aflați în valea lacrimilor, nu veți atinge perfecțiunea. Dar trebuie să vă înzestrați în iubirea și 
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mila pe care le răspândiți printre frații voștri pentru a ajunge în valea spirituală și a culege roadele 

semănatului vostru. 

32 Misterul pe care vi-l dezvălui este propriul meu Spirit, care se află dincolo de scara lui Iacob. Nu 

mă aflu pe "scară" pentru că sunt perfectă. Pe ea se află doar ființele care merg spre perfecțiune. - Cine 

poate simți că învățătura Mea este ca o povară grea pentru spiritul său? Dacă îi compari greutatea cu cea a 

unei cruci, vei înțelege că eu sunt acum ajutorul tău*.  

* A se vedea nota 8 din apendice. 

33 Cine se poate îndepărta de Mine, din moment ce sunt pretutindeni? Unii încearcă să se îndepărteze 

de Prezența Mea pentru a semăna în secret sămânța pe care le-am încredințat-o și să culeagă recolta pentru 

ei înșiși, dar Eu vă dau vouă câmpurile fertile. Oricine încearcă să se îndepărteze va trebui să meargă în 

deșert. - Când a văzut cineva vreo sămânță să germineze în nisipul alb și fierbinte? Acolo nu vor asista la 

ospățul pe care îl savurați împreună cu Mine și nici nu vor asculta în singurătatea lor trilul păsărilor care v-

au încântat cu cântecul lor. 

34 Cei care au simțit în inimile lor dorința de a abandona crucea nu au ghicit nici sarcina, nici destinul 

ei. 

35 Câți dintre voi vă mărturisiți vinovați și păcătoși în fața Mea, și totuși sunteți dintre cei care Mă 

iubesc! Câți proclamă că Mă iubesc și nu au nici măcar credință în Mine! Ei cred când primesc beneficii, 

dar când li se întâmplă o încercare, Mă neagă! 

36 Acest Al Treilea Timp a fost o invitație adresată spiritului vostru, o chemare pentru ca voi să aveți 

harul de a vă număra printre cei care primesc rodul divin al celor Trei Timpuri. 

37 Când omenirea se afla la cea mai înaltă culme a depravării, lumina Duhului Meu a coborât - 

transformată în cuvinte pe înțelesul omului - pentru a-l salva. Ei îi arată calea ispășirii sale, îl ajută să o 

împlinească și îl fac să înțeleagă răsplata care îl așteaptă. 

38 Vouă, celor care Mă ascultați, vă spun: nu purtați praf murdar pe "sandalele" voastre, căutați-Mă, 

Eu sunt salvarea voastră. Eu sunt barca care te-a salvat din naufragiu, te-a dus departe de marea 

învolburată a păcatului pentru a te aduce pe pământul făgăduinței. 

39 De ce ai întâlnit durere în călătoria ta prin viață? De ce ți-au frecat picioarele de pietricelele 

cărării? De ce vă chinuiește setea ca pe niște rătăciți obosiți? Asta pentru că obișnuiați să parcurgeți același 

drum și nu ați curățat calea pentru cei care au venit după voi, pentru că nu știați că va trebui să treceți din 

nou prin el. Dar dacă tu nu ai potolit niciodată setea celui însetat, cum te poți aștepta ca cineva să o 

potolească pe a ta? 

40 Numai eu potolesc setea de iubire și de pace a spiritului tău. Cuvântul meu este o apă limpede ca 

cristalul, revărsată printre voi. Bucurați-vă de ea atunci când o beți, invitați-i și pe frații voștri să facă la fel 

și, vă spun sincer, veți experimenta în cele din urmă unitatea și pacea în suflete. 

41 Dacă în Epoca a doua ochii voștri M-au văzut pentru că am venit ca om, astăzi vin în spirit. Dacă 

ochii voștri fizici nu m-au văzut, sensibilitatea spiritului vostru m-a simțit cu siguranță, pentru că Eu vă fac 

simțită prezența mea. Cine dintre cei care Mă ascultă nu M-a simțit în bătăile accelerate ale inimii sale? 

Cine dintre voi nu s-a cutremurat la Cuvântul Meu, care este ca o privire pătrunzătoare care ajunge cu 

lumina sa până la spiritul vostru? 

42 Îți vorbesc în calitate de Maestru, nu de judecător. Nu Mă căutați ca pe un judecător, căci în loc de 

judecată vreau să răspândesc în mijlocul vostru mângâiere și viață. 

43 V-am deschis ochii ca să vă dați seama că Legea mea este pătată pe pământ, dar nu ca să-l judecați 

pe cel care o încalcă. Învățați Legea Mea, ca să nu vă rătăciți când oamenii v-o ascund și ca să știți cum să-

l călăuziți pe cel care umblă în întuneric. 

44 Nu ați venit (în lume) pentru a umili pe nimeni. În adevăr, vă spun: Înainte ca acest lucru să se 

întâmple, ar fi mai bine pentru tine să nu vorbești despre lucrarea Mea, altfel moartea îți va tăia viața. 

45 Oameni buni, nu știți ce am pregătit pentru voi. Să nu credeți că ceea ce ați auzit până astăzi este 

tot ce am de spus; vă voi dezvălui în continuare mari învățături, daruri foarte mari se vor dezvolta în voi. 

46 Instrucțiunea mea vă vine în ajutor pentru ca voi să reușiți să vă uniți spirit cu spirit cu Tatăl 

vostru, căci în aceasta constă mântuirea voastră. Deschide-ți inima pentru a putea păstra în ea comoara 
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Cuvântului meu până când va veni momentul în care va trebui să o dezvălui fraților tăi. Căci acesta este 

Cuvântul care îl transformă pe păcătos și îl vindecă pe bolnav. 

47 Urma pe care v-o las în acest timp nu este de sânge, ci de lumină. Veniți la Mine, ucenicilor, și 

vindecați-vă de suferințele voastre. Cu Cuvântul Meu, potolește-ți foamea și setea de iubire și de pace, 

astfel încât, după ce te voi copleși cu bunuri spirituale, să fii ca fecioarele din parabola Mea: cu lămpile 

aprinse, așteptându-l pe soțul celest, ca să-l primești atunci când va bate la ușa ta. 

48 Oricine păstrează Cuvântul Meu în inima sa și crede în el va avea pace și fericire pe căile lumii și 

își va realiza ascensiunea spirituală pe calea care duce în Împărăția Mea. 

49 Cu dragoste vă dau Cuvântul Meu pentru a vă da viața adevărată și pentru a vă învăța să faceți 

același lucru printre oameni, unde sunt atât de mulți morți în credință. Tot ceea ce veți face în numele meu 

veți vedea că se va împlini printre frații voștri. Dar dacă, în felul vostru, în loc să binecuvântați, înjurați 

sau judecați pe aproapele vostru, adevărat vă spun că vă veți osândi pe voi înșivă, căci cu rigla cu care 

măsurați, veți fi măsurați. 

50 Dacă M-ai rănit, cere-Mi iertare. Dacă fratele tău te-a rănit, iartă-l, poate că el nu știe ce a făcut. 

Dacă, pe de altă parte, încă suferiți, deși aveți atâta lumină prin învățăturile pe care le primiți, nu puteți 

spune că sunteți nevinovați. 

Dacă ați fi jigniți, ați fi mai tari decât stânca, căci vă învăț ca să fiți nobili față de frații voștri. 

51 Studiați Cuvântul Meu pentru ca moartea să nu vă prindă nepregătiți și pentru ca întunericul să nu 

vă umbrească calea spiritului vostru spre dezvoltarea sa. Instrucțiunea mea este singura carte care conține 

adevărul de la primul până la ultimul cuvânt. Această Carte v-am deschis-o din nou în fața voastră în acest 

timp pentru a vă trezi la viața veșnică și pentru a vă uni în cercul meu de iubire, căci vă văd pierduți ca 

niște oi fără păstor. 

52 Iată vocea Celui care cheamă spiritele pentru a le elibera de problemele lumii. Unii dintre copiii 

Mei au recunoscut vocea, alții nu, pentru că mințile lor, orbite de materialismul acestui timp, nu au 

recunoscut-o. Dar Eu, Păstorul, care am nouăzeci și nouă de oi în turma iubirii Mele - care este Împărăția 

Mea - am coborât pe pământ în căutarea celei pierdute. 

53 Cât timp v-ați hrănit cu fructe amare, care v-au făcut să uitați dulceața fructului vieții adevărate, și 

numai când ați ascultat Cuvântul Meu ați experimentat din nou ce este adevărata hrană a spiritului. 

54 În trecut, ai pornit și ai căutat în zadar calea ascensiunii tale spirituale pentru că erai deprimat de 

durerea păcatelor tale. Astăzi v-am unit, v-am înmulțit și v-am făcut să vă cunoașteți darurile. Dar, cu 

adevărat vă spun: înainte de a cădea în vanitate din cauza acestui har și de a dori să judecați păcătosul sau 

să încercați să-l umiliți pe cel care nu a reușit, amintiți-vă și reflectați asupra învățăturii pe care v-am dat-o 

în al doilea veac, când femeia adulterină a fost adusă înaintea mea; amintiți-vă parabola fariseului și a 

publicanului și cea a bunului samaritean. Semnificația spirituală a acestor învățături este eternă. Astăzi, 

mâine și pentru totdeauna le puteți aplica în viața voastră. Sunt parabole pe care vi le-am dat în Epoca a 

Doua, uneori pe malul unui râu, alteori în deșert sau pe munte; ele au fost Mesajul Divin pe care vi l-am 

adus în Isus, înainte ca oamenii să Mă prindă pentru a Mă condamna și a Mă răstigni la Ierusalim. 

55 A fost voia Mea ca Cuvântul Meu să trăiască în inimile voastre, astfel încât mila și iubirea să curgă 

din el și voi să vă apucați să vindecați bolnavii fără să așteptați o recompensă, pentru că faceți binele din 

iubire pentru frații voștri. 

56 Nu vă numiți duhovnicești dacă în inima voastră simțiți dezgust față de bolnavi sau dezgust dacă 

trupul lor este înfășurat în zdrențe. Nu veți fi ucenicii mei atâta timp cât vă veți separa de păcătoși, de 

teamă că inima voastră va fi infectată. 

57 Iată, iată noul Meu Cuvânt pentru voi, pe care să îl uniți cu cel pe care vi l-am dat în trecut. Prin 

mințile diferiților mijlocitori v-am dat-o în acest timp, pentru ca în ea să aveți confirmarea că ceea ce a fost 

spus printr-o singură gură a fost spus prin toate. 

58 Pregătiți-vă, bărbați și femei, pentru că printre voi sunt cei prin care vă voi da Cuvântul meu. 

59 Iată bărbatul care a bătut la ușile fecioarelor și, cum acestea îl așteptau, i-au deschis și l-au invitat 

înăuntru, iar în casa lor s-a ținut un ospăț. 

60 Unii dintre voi s-au așezat la masa iubirii pentru a mânca pâinea Cuvântului Meu și a bea vinul 

care este esența divină a Cuvântului Meu. Câți dintre voi au fost cu Mine în a doua eră și M-au ascultat. 

Alții i-au văzut pe apostolii Mei în provincie, semănând în inimi sămânța credinței în Hristos și aducând 
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dovezi ale adevărului oamenilor prin vindecarea bolnavilor, curățarea leproșilor și alinarea celor suferinzi. 

Dar cei care nu au luat parte la masa de atunci vor mânca astăzi, iar cei care nu au fost în lume vor fi 

astăzi. 

61 Eu sunt în curs de a-mi alege din nou discipolii. Amintiți-vă că, în Era a doua, am spălat picioarele 

celor doisprezece apostoli pe care i-am ales după mila Mea și i-am sărutat cu iubire pentru ca voi să 

înțelegeți: Dacă Domnul a făcut acest lucru, ce ar trebui să faci tu cu frații tăi? 

62 Plin de umilință, am venit să vă mângâi și să vă salvez, pentru ca, atunci când vă veți îndeplini 

misiunea de a arăta oamenilor calea, să lăsați pe drum o urmă de blândețe. Cel care nu și-a spălat 

"picioarele" înainte de a începe munca de o zi - ce urmă de puritate va putea lăsa în urmă? 

63 Aici este Mielul care s-a sacrificat de bunăvoie pentru ca sângele său să fie în toți copiii săi ca 

simbol al vieții și pentru ca urma sa să marcheze calea spirituală a dezvoltării umane. 

64 Îi văd printre voi pe cei care mă vor urma, dar și pe cei care vor trebui să verse lacrimi și care vor 

face mari jurăminte pentru ca mai târziu să-mi întoarcă spatele. Sunt încă printre voi; profitați de aceste 

momente, căci în curând vă voi lăsa în urmă și voi contempla din infinit împlinirea celor care au primit 

această moștenire. Oricine își purifică inima pentru a transmite Cuvântul Meu va fi puternic prin puritate, 

milă, iubire și umilință. Dar cel care se înalță și trădează Lucrarea Mea va fi slab în fața ispitelor. 

65 Națiunea voastră și-a deschis porțile, prin care au venit mari mulțimi de la diferite națiuni; pentru 

că v-am spus că în acest timp nu vor fi doisprezece aleși, ci douăsprezece mii din fiecare dintre cele 

douăsprezece triburi - o sută patruzeci și patru de mii care vor aduce Cuvântul Meu umanității. Unii sunt 

în valea spirituală, alții în materie. Pe cei care trăiesc în cealaltă lume și care nu au cunoscut această 

învățătură, îi voi face să vină din nou în carne și oase pentru a-i aduna pe toți pe pământ. Aceștia vor fi cei 

care, din dragoste pentru frații lor, vor purta crucea sacrificială și vor bea paharul amărăciunii. 

66 Astăzi mâncați pâinea și beți vinul Împărăției Cerurilor prin sensul spiritual al învățăturii Mele, în 

timp ce omenirea continuă să reprezinte această învățătură cu pâinea și vinul de pe pământ. 

67 Adunați-vă în jurul Meu, ca să vă protejați unii pe alții și să vă simțiți puternici, căci lupii vă 

pândesc, iar fariseii care se ascund printre mulțimi sunt cei de ieri. Ei nu Mă pot recunoaște încă pentru că 

simțurile lor au devenit confuze. Aceștia sunt ipocriții care își ascund păcatele în spatele unei purități 

prefăcute. 

68 Vegheați și rugați-vă, căci ei vor fi primii care vă vor spune că eu sunt falsul Hristos. Unii vă vor 

indica profețiile din Prima Eră, iar alții pe cele din Era a Doua, încercând să vă demonstreze că aceasta a 

fost prezisă ca fiind falsă. Ei vă vor spune să nu vă lăsați păcăliți de aceste proclamații. Adevărat vă spun: 

Feriți-vă de ei și de cei care au luat doar Cuvântul Meu și nu au puterea de a face fapte care să convingă 

prin adevărul lor. 

69 Vă examinați în fața conștiinței voastre și vă întrebați dacă cei bolnavi au devenit sănătoși, dacă ați 

simțit pace atunci când M-ați ascultat, dacă v-ați simțit inspirați să faceți binele și să vă iubiți unii pe alții, 

dacă v-ați reînnoit pe voi înșivă? - Da", ți-a răspuns conștiința ta. 

70 Amintiți-vă și retrăiți vremurile trecute. Aici este masa pe care este așezată mâncarea care dă viața 

veșnică. Vă spun din nou că Trupul Meu și Sângele Meu sunt reprezentate astăzi de propriul Meu Cuvânt. 

O fărâmă din această pâine este suficientă pentru a da viață veșnică unui spirit. Bolnavii care gustă din 

această pâine vor dobândi sănătatea, iar cine bea acest vin cu înălțare de spirit și respect pentru Doctrina 

Mea va primi pacea pentru totdeauna. 

71 Oricine își amintește de Cuvântul Meu în ora sublimă a morții umane, în spiritul său vor fi darurile 

și harurile care sunt în el (Cuvântul Meu), pentru ca el să vadă lumina Sfântului Meu Duh pe drumul său 

de ieșire. 

72 Gândurile secrete ale Tatălui au fost descoperite pentru cei săraci și umili. Oricine va bea din acest 

vin își va simți spiritul întărit; oricine își va închide buzele ca să nu-l bea de frica morții, moartea va fi în 

el și numai dragostea Mea îl va putea învia. Dar atunci, dacă va fi voia Mea, voi veni la el și-i voi spune: 

"De ce nu ai băut din vinul Meu? Ridică-te, Eu sunt Cel care a vorbit prin gura omului și Același (este El) 

care te ridică astăzi la viața harului. Cine, în afară de Mine, are autoritatea de a învia pe cei morți?" 

73 În timp ce vă dau învățătura mea, contemplu inima fiecăruia dintre cei prezenți. Unii îmi predau 

inima lor care s-a hrănit cu Cuvântul Meu până când și-a satisfăcut foamea de iubire și de mângâiere. Alții 

se gândesc la modul în care pot distruge această lucrare pentru că nu cred în ea și sunt tulburați de 
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mulțimile mari cu inimi fierbinți care se înghesuie în aceste locuri de întâlnire pentru a asculta Cuvântul 

Meu. 

74 Mâncați din pâinea aceasta, în ea este viața veșnică. Beți vinul, conținutul său spiritual este aroma 

divină pe care o are Cuvântul Meu. 

75 Nu uitați ce am făcut pentru voi, ca să faceți și voi la fel pentru frații voștri. Cum v-am iubit Eu pe 

voi, așa să iubiți și voi pe aproapele vostru. Așezați-i pe cei nevoiași la masa dumneavoastră și oferiți-le 

cel mai bun loc la masă. 

76 În fiecare dintre cuvintele Mele* există o bogăție de revelații pentru ca voi să vă cufundați în 

studiul ei; căci se apropie momentul plecării Mele, când vă veți simți singuri. Veți fi lăsați ca oile în 

mijlocul lupilor, dar eu vă voi mângâia. Atunci va începe misiunea voastră și unii vor merge în case, alții 

în provincii, iar alții în alte națiuni. Veți fi buni lucrători pe câmpurile Mele și veți semăna neobosit 

semințele Mele de pace și iubire. Dar nu va fi necesar să cărați saci dubli de provizii pentru călătorie - eu 

voi avea grijă de voi. Nu vă veți teme nici de rigorile vremii, nici de cele ale elementelor, prezența mea 

este în toate lucrurile create. 
* Termenul de "cuvânt" nu înseamnă aici cuvântul individual, ci reprezintă întruchiparea expunerii unui gând 

divin prin cuvinte umane. 

77 Vă voi conduce la casele în care locuiesc cei care vă vor împărtăși credința. Ei te vor primi cu 

bucurie și acolo îi vei chema pe ceilalți să se adune pentru rugăciune și le vei aduce mesajul meu. Acești 

"ultimii" vor deveni "cei dintâi" și vor porni ca noi apostoli pentru a semăna așa cum i-ați învățat. 

78 Foarte întinse sunt câmpurile Mele, și foarte puțini sunt încă semănătorii; totuși, este voința Mea ca 

în timpul în care vă voi mai da instrucțiunile Mele sub această formă, cele o sută patruzeci și patru de mii 

să fie atrase. Pentru că aceștia vor fi cei prin a căror mediere Mă voi face cunoscut omenirii în acest timp, 

iar de oricine Îmi va da mărturie voi da mărturie și Eu, la fel cum oricine Mă va trăda va trebui să apară în 

fața judecății Mele. 

79 Iată, voi toți ați mâncat din Miel; dar văd printre voi pe cel care Mă va trăda. Nu în această clipă, 

nici în această noapte, ci atunci când, sedus de ispitele lumii, acceptă monedele strălucitoare ca premiu al 

fraților săi. Cum nimeni nu știe cine poate fi, întrebați în inimile voastre: "Învățătorule, cine este?". - Eu vă 

spun doar: "Vegheați și rugați-vă să nu cădeți în ispită". 

80 Este și unul care Mă neagă în acest timp, și va fi în curând; chiar în această noapte cineva va nega 

unde a fost și cui a aparținut. - Nimeni să nu se lepede de Mine de frica lumii, căci durerea lui va fi foarte 

mare. 

81 Odată, Isus a intrat în grădina de măslini pentru a se ruga, căci călătoria Sa de sacrificiu se apropia. 

Astăzi vă spun: Roagă-te și amintește-ți de acest exemplu pentru ca tu să găsești putere în Domnul. Pentru 

că vă spun cu adevărat, paharul pe care l-am băut în acea noapte a fost foarte amar; dar și cel pe care 

această omenire Mi-l dă astăzi din nou - cât de amar este! În ea se află toate lacrimile, sângele și durerea 

oamenilor. 

82 De aceea, iubiți ucenici, vă învăț să vă rugați pentru a fi pregătiți pentru marile vizite. Niciodată, 

însă, păcatul tuturor oamenilor nu va fi asupra unuia singur. Numai Hristos a purtat pe umerii Săi păcatul 

întregii omeniri, de la Adam până la cel din urmă. 

83 Cei care își bat joc în interior de aceste manifestări sunt cei care M-au scuipat în față, iar cei care 

Mă judecă acum sunt cei care M-au biciuit în acea a doua eră. Păcatul și întunericul acestei umanități sunt 

temnița în care primesc toate chinurile. 

84 Pregătiți-vă, căci mulțimile de necredincioși și legiunile de spirite confuze vă vor urmări. Dar 

atunci le voi spune: "Plecați de la ucenicii Mei, ei nu sunt vinovați. 

85 Veghează și roagă-te, trăiește în pace și vei avea puterea Mea în duhul tău, căci te hrănești cu 

pâinea vieții veșnice. 

86 A sosit ceasul să vă amintiți de Hristos, Maestrul divin, în ultimele Sale clipe pe Cruce, acele ore 

de întuneric în lume, când Prezența Mea a luminat spiritele care Mă așteptau. 

87 Pe o nouă Golgota, omenirea M-a înălțat în această a treia eră, iar de pe Crucea Mea vă contemplu 

pe voi, oameni buni. Lumina Duhului Meu coboară peste omenire, ca în acea vreme când Sângele Meu s-a 

vărsat picătură cu picătură peste omenire. Suferințele mele divine sunt ca niște răni care se deschid în fața 
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ingratitudinii și a păcatelor oamenilor. Dar astăzi, apa harului va țâșni din ele pentru ca orbii să vadă și cei 

răi să fie răscumpărați. Dacă rănești un copac, seva vieții va izvorî din el: Eu sunt copacul vieții adevărate 

care vă dă viață atunci când voi căutați să îl distrugeți. 

88 Cine Mă va ajuta să-mi duc crucea în acest timp? - Voi, discipoli! Și oricine își plânge păcatele, se 

pocăiește și se înnoiește, va rămâne în memoria omenirii ca acea păcătoasă care Mi-a udat picioarele cu 

lacrimile ei și le-a uscat cu părul ei. 

89 Fericiți cei care simt în inima lor durerea Domnului lor, setea Lui de iubire, căci îi voi lăsa să Mă 

vadă în toată gloria Mea în lumea de dincolo. 

90 În timp ce pe pământ moartea pe care oamenii i-au pregătit-o lui Iisus l-a despărțit de brațele 

Mamei Sale iubitoare, astăzi, în veșnicie, Mama și Fiul sunt uniți în iubire divină. Căci trebuie să știi că, 

dacă Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, Maria este tandrețea maternă a lui Dumnezeu și, din infinit, 

lângă crucea pe care Mi-ai pregătit-o din nou, ea își întinde cu dragoste mantia pentru a te acoperi și își 

îndreaptă spre tine privirea maternă plină de iertare. 

91 Nu uitați aceste manifestări și, când anul 1950 se va încheia, adunați-vă pentru a vă reaminti aceste 

învățături. Atunci ochii tăi se vor umple de lacrimi, de tristețe și, în același timp, de bucurie - de tristețe, 

pentru că îți vei aminti de vremea când ai ascultat cuvintele Mele, și de bucurie, pentru că ai intrat în 

sfârșit în timpul legăturii de la spirit la spirit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 46  
1 Ferice de voi, care v-ați grăbit când ați auzit chemarea iubirii care vă invită la banchetul spiritual 

pentru a vă bucura de hrana vieții veșnice. Ți le-am adus în împlinirea promisiunii pe care am făcut-o 

spiritului tău prin Isus. 

2 Când văd că te simți obosit pe calea dezvoltării tale, mă apropii ca să te umplu de putere și îți spun: 

"Mergi pas cu pas până la capătul drumului vieții, cu speranța de a ajunge în Țara Făgăduinței. Acolo vei 

găsi răsplata credinței și perseverenței tale în acea pace binecuvântată și adevărată pe care spiritul tău o 

dorește atât de mult." 

3 O, popor al plăcerii Mele, pe care l-am numit Israel, copil al luminii și ucenic al Duhului Sfânt, nu 

da atenție dacă trupul tău este înfășurat în zdrențe sau picioarele tale sunt goale, demnitatea ta spirituală nu 

se bazează pe material. Examinează faptele vieții tale în lumina conștiinței tale, ca să știi dacă sufletul tău 

este curat de păcat. 

4 Dacă simțiți durere în fața îndoielii și a batjocurii fraților voștri, afirmați-o. Știi dacă nu ai strigat 

atunci la Pilat să Mă răstignească? Știi dacă nu cumva ai fost printre cei care i-au persecutat pe apostolii 

mei și le-au dat să bea paharul suferinței? 

5 La această întrebare voi tăceți, dar Eu vă spun: "Iertați când sunteți jigniți, nu faceți din cuvintele 

Mele arme cu două tăișuri pentru a-i răni pe frații voștri. În acest timp, spiritul tău evoluat va ajunge la 

seninătate; el îți va ghida toate lucrările, cuvintele și gândurile. Vârsta voastră spirituală nu mai este cea a 

unui copil și, prin învățătura mea, ați încetat să mai fiți copii și ați devenit ucenici. 

Fă-ți lucrările în cadrul Doctrinei Mele, fără a o altera sau a o profana. Nu eliminați pe nimeni din 

compania dumneavoastră, chiar dacă vedeți pete sau defecte la unul dintre frații dumneavoastră. Nu 

spuneți că este vorba de neghină dacă cineva adaugă idei imperfecte la învățătura Mea sau se folosește 

prost de darurile sale. - Corectează-l cu dragoste și îndrumă-l cu îndurare. 

Doar în cazul în care se înăsprește în înclinațiile sale rele și te judecă greșit, îndepărtează-te de el, 

roagă-te pentru el și lasă problema în seama Mea. 

6 Vă pregătesc pentru ca, prin lumina mea, să aduceți învierea celor morți la viața harului, pentru ca 

rugăciunea voastră să-i salveze, iar faptele voastre să fie un exemplu salutar pentru frații voștri. Copiii 

mei, gândiți-vă la ceea ce îi veți oferi Tatălui vostru atunci când veți fi în prezența Lui. 

7 Spiritul Adevărului este cel care vă vorbește. Ați recunoscut copacul după fructul său și acest izvor 

după apa sa limpede; de aceea, urmați această urmă. Dar este necesar să purificați această mare iubire pe 

care o simțiți pentru Mine de orice egoism, de orice luptă cu aproapele vostru, pentru ca ea să fie pură și 

demnă de Tatăl. 

8 Fiți umili, chiar dacă simțiți că Creatorul a pus mari daruri în ființa voastră. Amintiți-vă că nu am 

adus nimănui o coroană ca să-l fac rege. 

9 Mulțimile de oameni care se adună și ascultă Cuvântul Meu: se apropie deja ziua în care nu veți 

mai asculta acest Cuvânt și nu vă veți mai simți singuri, deși prezența Mea spirituală este cu voi. Atunci va 

începe o nouă perioadă în care vă voi purifica trupul și sufletul, în care voi purifica cultul lui Dumnezeu și 

obiceiurile aferente ale acestui popor, pentru ca apoi să meargă în alte provincii și în alte țări pentru a 

aduce vestea bună a Cuvântului Meu și pentru a mărturisi prin faptele lor învățăturile de dragoste ale 

Doctrinei Mele. 

10 Am prezis că, după anul 1950, mulțimile care alcătuiesc acest popor vor încerca deja să realizeze 

uniunea dintre spirite, pentru că atunci nu vă voi mai da Cuvântul Meu prin intermediul minții umane. Ce 

veți face atunci cu poruncile Mele și cu învățăturile Mele? Care va fi exemplul de spiritualizare, de 

ascultare și de credință pe care îl veți oferi celor care încă nu au intrat în cercul vostru? Care va fi 

exemplul și sămânța pe care o veți lăsa generațiilor viitoare? 

11 Realizează că acel moment este deja aproape și că va fi începutul uniunii spirituale (cu 

Dumnezeu), sfârșitul domniei idolatriei și a fanatismului religios. 

12 Din țări îndepărtate, grupuri de oameni vor veni în această națiune în căutarea acestei mărturii. Îi 

veți primi cu toată dragostea inimii voastre și le veți arăta "Cartea Adevăratei Vieți" pe care ați format-o 

din învățăturile pe care vi le-am dat, fără a uita că lucrările și sentimentele voastre trebuie să facă parte din 

cartea pe care o prezentați. 
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13 Folosiți anii care v-au mai rămas pentru a vă instrui și a vă bucura spiritual prin ascultarea 

Cuvântului Meu; nu dați motive ca acest timp să fie unul de judecată și de plângere. Să nu se întâmple ca, 

de la primul cuvânt pe care ți l-a adus mesagerul Ilie, la începutul acestei proclamații, până la ultimul pe 

care ți-l dau, să plătești (pentru neascultarea ta) cu ispășire și durere. 

14 Pentru a evita orice profanare, voi curăța acest "câmp de lucru" și îi voi vizita pe toți cei care au 

primit funcții. Voi extinde această purificare la toate domeniile vieții voastre, nu doar la cel spiritual. 

Aceiași care au profanat Legea Mea vor avea grijă ca petele pe care le-au pus pe ea să fie spălate. 

15 Oameni buni, vreau ca pacea Mea să se manifeste prin spiritul vostru, prin privirea voastră și prin 

zâmbetul vostru. Nu vreau ca o față hâdă de suferință să reflecte amărăciune sau lipsă de pace. Sunteți un 

popor care s-a născut în durere și care are sarcina de a o învinge, care își poartă crucea cu sacrificiu și 

iubire, îndoindu-și gâtul și depășind slăbiciunile trupului. Goliți-vă paharul cu răbdare, realizând că 

Cuvântul Meu Divin vă vindecă de rănile voastre în fiecare clipă. 

16 Când va ajunge acest cuvânt la toată omenirea? Trilurile acestor "privighetori "* nu au ajuns 

departe, nu au făcut ca sunetul dulce al învățăturilor Mele să ajungă în casele luxoase ale celor mari sau în 

reședințele celor puternici. Nu au ajuns pe câmpurile de luptă îmbibate cu sângele oamenilor, nici la 

spiritele ocupate să construiască noul turn Babel sau să locuiască în noua Sodoma. Dar cuvântul care va 

trece pe buzele voastre în ultimii ani ai manifestării mele va fi mesajul care va ajunge mâine la toți frații 

voștri, căci pentru aceasta vă purific în aceste momente și vă pregătesc. 
* O expresie poetică pentru cuvântul divin prin intermediul purtătorilor de voce. 

17 Doar plângerile văduvelor și ale orfanilor au ajuns la urechile voastre, împreună cu zvonuri de 

război, vești despre mari greutăți și tragedii pe care voi încă nu le-ați trăit și suferit. 

18 Ați aflat prin mine că sunteți copii ai poporului lui Israel, iar prin istorie știți că în trecut acest 

popor s-a numit "poporul lui Dumnezeu", alesul, cel asupra căruia se revărsau toate harurile Tatălui 

Ceresc. Astăzi vreau să știți că acest popor, pe care l-am trimis din nou pe pământ în acest timp, nu a fost 

niciodată mai iubit decât celelalte popoare, și când a primit multe haruri de la Mine, a fost cu intenția de a 

le împărtăși cu celelalte popoare, pentru a fi lumină, cale, carte deschisă și mântuire pentru toți vecinii săi. 

19 Și-a îndeplinit acest popor misiunea în trecut? Îndeplinește această lege a iubirii și a fraternității în 

prezent? - Dacă cunoașteți istoria străveche a acestui popor, nu vă va fi necunoscut faptul că mari necazuri, 

greutăți, captivitate, foamete, ciumă și umilință s-au abătut și asupra lor din cauza necredinței și 

neascultării lor. Nu a fost nici dragostea, nici ascultarea de Legea Mea, nici spiritualizarea acelui popor 

care a scris o carte pentru generațiile viitoare. Cartea acelui popor este scrisă cu sângele fraților, al 

proorocilor și al drepților, este pătată de rea voință, de neascultare și de dezbinări și este pecetluită cu 

sângele Fiului lui Dumnezeu. 

20 Este necesar ca acest popor să se spele și să curețe toate acele pete de rușine, să șteargă toate 

fărădelegile lor din carte și să pună în locul lor fapte bune, acțiuni demne de Domnul lor. 

21 Voi, ucenicilor, nu scrieți o nouă carte plină de neascultări și profanări în acest moment, căci mai 

târziu nu veți avea destule lacrimi pentru a vă șterge petele de pe această carte. Scrieți o nouă istorie, dar 

care să constea în reînnoire morală, reconciliere, fraternitate, ascultare și spiritualizare. Legământul tău (cu 

Dumnezeu) în acest timp este scris de conștiința ta. 

22 În anii în care voi continua să vă dau învățăturile Mele și care servesc la pregătirea pentru plecarea 

Mea, vă veți îndeplini sarcina pe care v-o cer. Să știi că, după acest timp, nu vreau ca oamenii să cunoască 

înșelăciunea și nici imperfecțiunile tale actuale. Când va veni acel moment, oamenii vor cunoaște 

Cuvântul Meu prin Scripturile pe care le-am încredințat Penei Mele de Aur. Veți răsfoi această carte atunci 

când veți studia Lucrarea Mea, când vă veți simți tulburați de vizite sau când veți avea o dorință de 

consolare. 
* Această expresie figurativă se referea la persoanele care au notat și colectat învățăturile divine. 

23 Lumina Duhului Meu se revarsă în mintea ta pentru ca tu să știi cum să-i călăuzești pe cei care îți 

vor urma pașii. 

24 Astăzi vă dau învățătura Mea ca în vremea când am trăit cu voi și v-am arătat cu exemplul Meu 

cum se răscumpără rasa umană. 
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25 Omenirea, nemulțumită de această lecție, cere și acum ca sângele nevinovat să mai fie vărsat încă o 

dată, dar Maestrul divin a venit în spirit, iar acea demonstrație de iubire nu se va repeta sub aceeași formă. 

Astăzi vă vorbesc prin intermediul minții omului și vă trimit nenumărate raze ale luminii mele cu care vă 

dau înțelepciunea mea, pentru ca voi să găsiți mântuirea și spiritul vostru să ia calea iubirii pentru frații 

voștri. 

26 Am văzut că în inimile multor popoare nu a rămas nimic din învățătura mea de iubire și umilință. 

Unii s-au ridicat împotriva altora, cei puternici îi umilesc pe cei slabi, iar mesagerii mei spirituali, cărora 

le-am încredințat sarcina de a inspira pace și concordie celor care guvernează, s-au întors la mine cu 

tristețe în suflet pentru că nu au fost ascultați și nici nu au fost ascultați. Apoi am permis umanității să-și 

golească paharul, pentru ca această durere să o lumineze și să o facă să se întoarcă pe calea evoluției sale 

(spirituale). 

27 În acest ceas de încercare îl aveți pe Ilie pentru a vă insufla rugăciunea și acțiunile bune pentru a 

contracara răul. Aveți Avocatul vostru ceresc care veghează mai atent ca niciodată asupra acestei umanități 

care nu a ascultat de sfaturile și avertismentele ei. Iar voi Mă aveți pe Mine, Tatăl vostru, neschimbat în 

iubirea Mea, care vă oferă o nouă ocazie de a vă reînnoi și de a vă dezvolta spiritul pentru a obține răsplata 

pe care v-am promis-o. 

28 Când în afara națiunii voastre, frații voștri se rănesc și se ucid fără milă, distrugând pacea, 

distrugând națiunile slabe și semănând teroare, mizerie și suferință în calea lor, voi, pe care i-am pregătit și 

cărora le-am anunțat aceste evenimente de mult timp, vegheați și rugați-vă. Trimiteți gânduri de pace; 

inima voastră să răspândească iubire și milă printre frații voștri. Lasă ca instrucțiunea Mea să se 

transforme în acțiune, în acest fel vei contracara răul. 

29 V-am ales dintre marile mase care alcătuiesc această umanitate pentru a vă face cunoscută 

Doctrina Mea, Voința Mea, și am invitat fiecare spirit să se perfecționeze pe calea împlinirii (poruncilor 

Mele). Dar voi sunteți mai responsabili pentru că ați fost martori la împlinirea tuturor cuvintelor Mele. 

30 Elementele și forțele naturii vor fi dezlegate pentru a curăța și restaura tot ceea ce a fost pătat și 

murdărit de om pe pământ. 

31 În acest moment, copiii sunt zguduiți de haosul la care asistă de aproape, iar inimile lor inocente se 

înalță spre Mine pentru a-mi cere lumină pentru cei care guvernează și pentru o îndrumare corectă în 

deciziile lor. De asemenea, ei mijlocesc la Mine pentru popoarele care au suferit sub jugul altora, mai 

puternici, și Îmi cer să le eliberez din nou. Virtuțile lor de iubire și dreptate sunt vii în ei, iar strigătul lor 

de jale cheamă la pace și bunăvoință între oameni. Primesc rugăciunea lor și o las să vină ca un balsam 

pentru nevoile acestor națiuni războinice. 

32 Voi, suflete-copil, nu vă abateți de la calea predării, a supunerii și a sentimentelor bune. Nu vă 

lăsați infectați, fugiți de influența răului. Aveți încredere în Mine și lăsați lumina Mea să vă ghideze și să 

vă lumineze calea dezvoltării voastre. 

33 Pe voi, care sunteți adulți, vă consider și eu copii și vă evaluez lucrările. Primiți lumina învățăturii 

mele și încredințați-mi durerile voastre. Fiți puternici în fața durerii și abandonați-vă sorții. În rugăciunea 

voastră, puneți-i pe frații voștri suferinzi la inima mea și eu accept mijlocirea voastră. Pentru voi, ca și 

pentru toți copiii mei, îmi extind dragostea în aceeași măsură. Primesc rugăciunea ta și prin tine îi 

binecuvântez pe toți copiii mei, atât pe cei care mă iubesc și cred în acest Cuvânt, cât și pe cei care se 

îndoiesc și încă mă neagă. Ți-am atins inima, care era amorțită ca o stâncă, și din ea a început să izvorască 

apă de iubire și iertare pentru oameni. Asta este ceea ce v-am cerut întotdeauna: Este legea veșnică, fără 

început și fără sfârșit, legea iubirii, a milostivirii, care nu a fost exercitată de rasa umană până acum. 

34 Astăzi te apropii de Mine cu dorința de a primi Cuvântul care șterge suferința, care mângâie inima 

ta biciuită de furtuni puternice. Vă dau căldură, așa cum face ciocârlia iubitoare cu puii ei, căci am văzut 

că iarna a intrat în multe inimi: unii tremură de frig, alții au murit. Prezența Mea vă dă putere în încercări. 

Nu vreau ca credința voastră să se stingă. 

35 Numai credința vă va sprijini în acest timp de durere, dacă vreți să fiți un exemplu pentru frații 

voștri și să dați mărturie despre Cuvântul Meu prin faptele voastre. Fiți puternici, pregătiți-vă, trăiți cu 

vigilență și puneți în aplicare ceea ce vă învață învățătura mea, astfel încât să fiți crezuți. Vreau să vă văd 

puternici și luminați prin învățătura Mea, astfel încât să recuperați timpul pierdut. 
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36 Dacă Mă iubești, inima ta se va schimba: te vei simți plin de viață, plin de zel pentru a lupta pentru 

ascensiunea ta spirituală. Voi veți fi adevărații mei discipoli, iar când adversitățile vieții vă vor lovi, nu vă 

veți întoarce de la Mine și nici nu Mă veți învinovăți pentru încercările din ispășirea voastră. Veți fi de 

acord cu îndeplinirea (misiunii voastre), deoarece știți că sufletul se purifică și se perfecționează în aceste 

încercări. 

37 Profitați de timpul în care primiți instrucțiunile Mele, pentru că după această perioadă nu veți mai 

primi instrucțiunile Mele în acest mod. Dar așteptați până când vă voi spune: "Acesta este numărul de 

inimi pe care trebuie să le luați în grijă". Acestea sunt limitele pe care le trasez pentru voi; nu limite în a 

iubi sau a ierta, ci limite în munca voastră. Căci - chiar dacă îmi oferiți o recoltă slabă - dacă a fost îngrijită 

cu iubire, va fi suficientă pentru Mine, și vă voi accepta și vă voi binecuvânta munca. 

Să veghezi ca pașii tăi să nu se abată de la calea binelui și ca lumina pe care ți-am dat-o să fie ca un far 

care luminează calea oricărui spirit. Aceasta va risipi toate îndoielile și vă va da un sentiment de siguranță 

în acțiunile dumneavoastră. Dar atunci când părăsiți calea (corectă), ea vă va îndemna întotdeauna să vă 

întoarceți la îndeplinirea misiunii voastre. 

38 Altora dintre copiii mei le spun: Nu fiți nerăbdători, nu-mi cereți o funcție fără să înțelegeți mai 

întâi responsabilitatea pe care o presupune. Nu vă grăbiți, căci veți obosi curând, iar oboseala vă va face să 

adormiți și să vă treziți (doar) la un alt moment. Călătoria vieții este lungă și drumul este plin de obstacole; 

trebuie să mergi înainte pas cu pas, fără să te oprești. Atunci când veți depăși stimulentele materiei și veți 

reuși să vă înălțați spiritul, veți trăi pe planuri mai înalte, de unde veți putea contempla cu cea mai mare 

claritate viața spirituală care vă așteaptă. 

39 Înțelege iubirea Mea, amintește-ți că eu nu sunt ca un avar bogat care vrea totul pentru el. Tot ceea 

ce este al Meu este și al vostru, pentru că sunteți copiii Mei foarte iubiți. 

40 Voi sunteți generațiile alese în acest timp pentru a primi manifestările Mele. Am revărsat asupra 

voastră harurile și binecuvântările mele, pentru că nu vreau să vă întoarceți pe pământ pentru a ispăși 

greșelile din trecut. Vreau să vă bucurați de pacea împărăției Mele după ce vă îndepliniți sarcina. 

41 Voi îmi spuneți că pământul este un loc de suferință și de chin, dar eu vă spun că voi ați făcut din 

el o lume de nefericire și de conflicte din cauza lipsei voastre de împlinire. V-am învățat supunerea și 

ascultarea și v-am sfătuit mereu să faceți binele. V-am spus să semănați pace ca să culegeți pace, să 

pregătiți calea noilor generații și să le dați din sămânța voastră, ca să o vedeți înflorind și rodind în 

mijlocul lor. 

42 V-am acordat daruri care vă aduc mai aproape de Mine. V-am permis să priviți dincolo de lumea 

voastră și să fiți martori ai învățăturilor Mele în Era a Treia. Nimeni nu va putea împiedica manifestarea 

acestor daruri spirituale, așa cum nimeni nu poate uzurpa mila mea acordată vouă. Numai Duhul Sfânt vă 

va face să înțelegeți cât de mari sunt harurile pe care vi le-am acordat. Purificați-vă și munciți pentru ca în 

curând să fiți cu Mine și să aveți satisfacția că ați înțeles și ați ascultat poruncile Mele. 

43 Astăzi, în timpul reparației, redă-le pacea celor pe care i-ai "ucis" în credința lor; vindecă-i pe cei 

pe care i-ai rănit cu cuvântul tău; plătește-ți datoria, lasă ca beneficiile iubirii tale să se reverse asupra 

fraților tăi și vei împlini Legea mea. 

44 Omul, îndepărtându-se de îndeplinirea Legii Mele, a creat diferite idei, teorii, religii și doctrine 

care divizează și confundă omenirea și leagă spiritul de materie, împiedicându-l să se ridice liber. Dar 

lumina Duhului Meu Sfânt îi luminează pe toți oamenii și le arată calea vieții adevărate, pe care există o 

singură călăuză, care este conștiința. 

45 Când marile epidemii vor izbucni și oamenii de știință, din cauza lipsei lor de iubire și de simpatie 

interioară, nu vor putea vindeca suferința, atunci vor apărea "lucrătorii", discipolii, care vor îndeplini cu 

iubire sarcina de a vindeca și de a-i mângâia pe frații lor. Iar Lumea Spirituală, unindu-se cu ei, va acorda 

beneficiile sale umanității îngenuncheate de durere. Vegheați și rugați-vă, căci dacă acum vă dau 

învățătura Mea prin intermediul minții, mâine doar cei care se vor echipa vor primi inspirația Mea și vor 

comunica cu Mine de la spirit la spirit. 

46 "Penele de aur" vor scrie instrucțiunile Mele pentru generațiile viitoare, căci Cuvântul Meu nu se 

va pierde; va fi ca o comoară pe care o veți păstra de-a lungul veacurilor. Dar Eu vă spun că cel care 

găsește sensul divin în fundul Cuvântului Meu va fi cel care va urma exemplul Meu cu cea mai mare 

perseverență și fermitate. Cel care crede în acest Cuvânt este ca unul care poartă o torță aprinsă pentru a-și 
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lumina calea, fără a fi derutat de teorii false sau de cuvinte care sună frumos. Pentru că atunci el va fi 

descoperit secretul găsirii adevărului, va fi înțeles iubirea imensă pe care o am pentru voi și va simți că 

sunt alături de toți copiii mei și le voi insufla curajul de a continua "munca de zi cu zi". 

47 Ai rezistat furtunilor și furtunilor care ți-au lăsat "hainele" în zdrențe, dar te-ai ridicat în rugăciune 

și cererea ta a fost ca mila Mea să împiedice ca lampa ta să se stingă și l-ai găsit pe Stăpân gata să vină în 

ajutorul tău. 

48 Calea este dureroasă și în această lume nu culegi roadele sămânței; dar, cu adevărat vă spun, în 

acest timp de încercări și de judecată, puțină liniște sufletească și o bucată de pâine uscată pe masă 

valorează mai mult decât haine frumoase sau mâncăruri somptuoase și chiar decât tronurile stăpânilor 

pământului. Eu, care intru în acele inimi, vă spun că ele sunt ca niște morminte și că pe buzele lor este 

amărăciune. 

49 Pe această cale a smereniei există bucurii, satisfacții și comori de mare valoare pentru spirit. 

Binecuvântat este cel care știe să le aprecieze. 

50 Printre voi sunt cei care au venit aici dezgustați de plăcerile lumii, la care nu se vor mai întoarce. 

Dar unii sunt încă atrași de plăcerile false pe care le procură. Dar când un prieten rău îi invită pe calea cea 

rea, iar în acel moment un bolnav se întoarce la ei și le cere un strop de "balsam", duhul și materia se luptă 

lăuntric între ele, sentimentele de iubire și milă pentru frații lor triumfă și se îndepărtează de cel care i-a 

ispitit pentru a intra în tabăra celui care în necazul său a fost barca de salvare pentru acel "lucrător". Cât de 

mare a fost bucuria și pacea pe care a simțit-o această inimă când l-a văzut pe bolnav vindecat! S-a ridicat 

în rugăciune și Mi-a spus: Îți mulțumesc, Stăpâne, că mi-ai dat puterea de a triumfa în încercare. 

51 Vedeți cum vă binecuvântează cei care au devenit sănătoși prin mijlocirea voastră; vedeți câtă 

bucurie este în cel care și-a părăsit patul prin ajutorul vostru. Ascultă cuvintele de recunoștință ale celor 

care s-au rătăcit și pe care i-ai readus pe calea binelui. Cât de mult au fost împrospătate inimile voastre în 

îndeplinirea sarcinii voastre! Dar vai de cei care nu înțeleg aceste bucurii! 

52 Acest cuvânt pe care vi-l dau prin mijlocirea omului nu este o teorie umană. Miezul acestei 

manifestări este o revelație divină. 

53 Spiritul meu trebuie să treacă pragurile ignoranței voastre pentru a vă dezvălui viața veșnică, 

pentru că atâta timp cât sunteți întrupați, cu toată inspirația și înălțimea voastră, nu sunteți capabili să 

înțelegeți ceea ce este al vostru, dar care vă așteaptă ca mister al meu. 

54 Aceasta este a treia revelație, al treilea Testament; prin urmare, sunteți trinitarieni. Toți cei care au 

primit semnul spiritual pe frunte în acest timp au mai fost cu Mine în cele două perioade anterioare. 

55 V-am trimis să duceți o mare bătălie în mijlocul omenirii. De aceea Îmi arăți adesea "hainele "* 

tale zdrențuite în bătăliile vieții. Dar voi știți bine că iubitul vostru Stăpân vă vindecă suferințele și rănile, 

așa cum voi vindecați durerea fraților voștri bolnavi în numele meu. 
* Aceasta este o expresie figurată pentru "haina duhului", sufletul rănit, dezamăgit, întristat și deprimat de răutatea și 

ingratitudinea oamenilor, din cauza respingerii și opoziției față de învățătura lui Hristos. 

56 Binecuvântez nopțile petrecute în stare de veghe, mângâierea și mângâierea pe care le-ați dat celui 

care suferă, lacrimile pe care le-ați vărsat pentru cel care suferă în lume; și tot ceea ce ați contribuit, eu 

primesc. Nu uitați că ceea ce faceți aproapelui vostru, faceți și pentru Tatăl vostru și pentru voi înșivă. Nici 

măcar o singură sămânță nu se pierde pe câmpurile Mele. 

57 Dacă Cuvântul pe care-l aduc la urechile voastre și tot ce vă învăț este desăvârșit, este pentru că 

spiritul vostru este desăvârșit, întrucât a ieșit din Mine. Vedeți cum, luminat de conștiință, aprobă faptele 

bune și nu acceptă imperfecțiunile. 

58 Cine dintre voi poate dovedi că el nu a existat înainte de această viață? Care dintre cei care sunt 

absolut siguri că vor trăi o altă întrupare pot dovedi că socoteala lor cu Tatăl a fost rezolvată și că mai au 

merite în partea lor "a avea"? 

59 Nimeni nu știe la ce nivel de perfecțiune se află. Prin urmare, luptați, iubiți și perseverați până la 

capăt. 

60 Pentru unii, "ziua de muncă" în trup va fi încă lungă, alții vor trebui în curând să o continue în 

spirit. Adevărat vă spun: Este foarte frumos să lucrezi în spirit când ai împlinit pe pământ. Dar să nu 

credeți că - pentru că vă îndepliniți sarcina în lume - ați atins scopul perfecțiunii. Scara perfecțiunii 

spirituale este foarte înaltă, iar pentru a ajunge în vârful ei trebuie să treci prin șapte trepte. 
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61 Rugați-vă ca să fiți puternici în timpul vizitelor. În acest an, durerea va fi extraordinar de resimțită 

în inimile oamenilor, pentru că, încă o dată, fructele amare ale științei și ale luptei umane pentru putere vor 

otrăvi și ucide mari mase de oameni. 

62 Tot ce este pătat va fi curățat și orice buruiană va fi smulsă din rădăcină. Tocmai pe cei care se 

rătăcesc astăzi voi ști să-i folosesc pentru a-mi exercita Dreptatea Divină, iar această "vale", care până 

acum a fost o vale de lacrimi, va fi una de sânge, pentru că acesta va curge în râuri pe pământ. 

63 Eu i-am dat omului liberul arbitru, dar dacă va merge atât de departe în amăgirea lui încât să-mi 

reproșeze acest lucru, îi voi spune că i-am dat și voință și înțelegere. În același timp, i-am dezvăluit Legea 

Mea, care este calea pentru a nu se poticni și a nu se rătăci, și am aprins în el lumina conștiinței, care este 

farul interior care luminează calea sufletului și îl conduce la viața veșnică. 

64 De ce există păcatul, de ce predomină răul și de ce izbucnesc războaiele?..: Pentru că omul nu 

ascultă de vocea conștiinței și își folosește greșit liberul arbitru. 

65 Oamenii vor ajunge la capătul drumului lor și se vor întoarce pe același drum, culegând roadele a 

tot ceea ce au semănat - singura procedură prin care pocăința se ridică în inimi. Căci cel care nu-și 

recunoaște greșelile nu poate face nimic pentru a-și corecta erorile. 

66 Se pregătește o lume nouă, noile generații vor veni în curând, dar mai întâi trebuie eliminați lupii 

înfometați, pentru ca aceștia să nu mai ia oile ca pradă. 

67 Sunteți trimiși ca soldați ai păcii. Nu vă feriți de luptă, nu vă lăsați impresionați de reprezentanții 

sectelor și confesiunilor. Cu toată umilința ta, nu ești cu nimic mai prejos decât ei. 

68 Pe calea perfecțiunii, pe această scară infinită, au existat întotdeauna ființe care merg în față și 

altele care merg în spate. Dar toți vor ajunge la aceeași casă, pentru că în sfera Divinității Mele nu există 

rânduri, ci doar copii, toți foarte iubiți de Spiritul Meu. Eu sunt în toate, Mă ascund atât în inima celui 

puternic, cât și în cea a cerșetorului. Iată de ce vă spun: Când vedeți un nevoiaș venind la ușa voastră, nu-i 

refuzați ajutorul vostru plin de iubire, căci Tatăl vostru va fi cel care bate la inima voastră. 

69 Mi-e sete de iubirea voastră, copii mult iubiți! 

70 Proclamarea mea în acest moment este o dovadă în plus că vă dau dragostea mea. Dar pregătiți-vă 

inimile, căci această proclamație se va încheia curând și vă spun încă o dată că în ultima zi a anului 1950 

vă voi vorbi pentru ultima oară. Pentru că după acea zi mă veți căuta spiritual în Infinit și, când veți fi 

pregătiți, îmi veți auzi vocea sub formă de inspirație - acum fără imperfecțiunile purtătorului de voce 

uman. 

71 Rugați-vă, oameni buni, pentru că în momentele de rugăciune războiul se calmează, inimile se 

odihnesc, mamele găsesc alinare și copiii găsesc adăpost. 

72 Vai de cei care nu au știut cum să se pregătească, căci se vor simți ca niște orfani pe pământ! 

73 Marile evenimente spirituale vor fi atestate în lume; profeți vor apărea în națiuni, conținutul celor 

Șapte Peceți va deveni cunoscut tuturor, lumina celei de-a șasea peceți va fi recunoscută ca fiind cea care 

strălucește în acest moment; pentru că în această revelație toți oamenii se vor uni și toate credințele și 

rasele de pe pământ vor fuziona. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 47  
1 Umanitate, vă instruiesc în acest timp cu Cuvântul Meu, pentru ca voi să înțelegeți învățătura Mea. 

Eu trimit chemarea spiritelor pentru a le face cunoscute darurile lor spirituale și pentru ca ele să studieze 

manifestările Mele și să nu se mire de ele, ci să găsească confirmat cu ele ceea ce a fost promis pentru 

acest timp. 

2 Vreau ca fiecare dintre voi să ia locul de discipol acolo unde l-am pus eu. Ați fost cu toții trimiși pe 

pământ pentru a îndeplini o sarcină. Am așteptat cu răbdare realizarea ei, v-am oferit multe ocazii și totuși 

nu v-ați perfecționat. Vrei ca această nouă eră să treacă fără să o folosești pentru că crucea îndeplinirii 

sarcinii tale pare prea grea? Timpul este al vostru, dar este limitat și nu vreau ca mâine, când vă veți apuca 

de lucru, să fiți pe marginea mormântului, aproape de iminenta plecare în valea spirituală și să vă fi pierdut 

puterea fizică. Lucrați din momentul în care v-ați iluminat, fie că sunteți în copilărie, la maturitate deplină 

sau la bătrânețe. Semănați ca să secerați și păstrați-vă grâul în grânarul Meu, unde timpul nu-l va distruge 

și unde hoțul nu-l va putea fura. 

3 Astăzi, omul este implicat în mari lupte: în timp ce unii poartă războaie crude, alții luptă pentru a 

cuceri pasiunile și a elibera spiritul. Umanitatea este divizată și viața este ca o barcă care se răstoarnă în 

mijlocul furtunii. Chiar și voi, cei care trăiți în această națiune care a rămas în pace, nu mai simțiți pace; cu 

toții goliți un potir al durerii. 

4 De ce oare unii, deși aud sunetul clopotului ceresc, rămân surzi la chemarea lui? Acest clopot este 

vocea Mea care poate fi auzită în acest moment în toate locurile unde locuiesc copiii Mei. Ascultând 

Cuvântul Meu, simțiți că nu este ecoul vocii umane pe care o folosesc pentru a vă vorbi, ci că vocea Mea 

intră în inima voastră, că vă încurajează și vă dă viață. 

5 Voi accepta de la voi doar o închinare curată; doar faptele voastre de iubire și milă vă vor da pacea 

Mea. 

6 Ascultați sfatul Meu părintesc, nu fugiți de Mine! V-am spus că din pricina unui om neprihănit va 

fi salvată o țară. Dar dacă nu sunteți în stare să fiți drepți*, cel puțin îndreptați-vă căile, lucrați, căci astfel 

veți recăpăta harul și veți fi emisarii Mei în toate națiunile. Nu fiți indiferenți în fața durerii; lăsați 

rugăciunea voastră să ajungă la Mine, atunci multe lacrimi vor fi uscate de ea, iar frații voștri vor obține 

pace și binecuvântări. Înainte ca omenirea să se prăbușească sub povara crucii sale, voi fi ajutorul ei și voi 

prelua povara sa grea, astfel încât să poată continua să avanseze. 
* Aceasta înseamnă să trăim în totalitate în conformitate cu legea iubirii lui Dumnezeu și cu voia Sa. 

7 Ferice de cei care știu să-și purifice inimile pentru a primi Cuvântul Meu, căci astfel se vor hrăni 

veșnic. Fericiți sunt cei care suspină și suferă când contemplă dezbinarea în care trăiesc frații lor, căci 

rugăciunea lor va ajunge la Mine; ei vor fi martori la înflorirea și restaurarea virtuții în inimile oamenilor. 

8 "Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi. V-am făcut cunoscut Spiritul Meu pentru ca voi să intrați 

în el și vă reamintesc cuvintele pe care vi le-am spus în timpul celei de-a doua ere: "Toma, pune-ți 

degetele în coasta Mea și nu fi necredincios". - Veniți la Mine prin credință, renunțați la necredință, 

realizați că vă arăt la infinit Țara Făgăduinței care așteaptă cu porțile deschise sosirea ucenicilor Mei iubiți. 

9 Eu v-am dat "pâinea" din belșug, ca să fiți sătui și să nu vă fie foame mâine de acest cuvânt pe care 

astăzi îl disprețuiți. Ridicați-vă spiritual, astfel încât să vă atingeți scopul de dezvoltare. Rugați-vă pentru 

toți și amintiți-vă că sunteți ca o rază de lumină pe calea vieții fraților voștri. Fiți buni păstori ai acestei 

turme care este umanitatea. Toți cei care aveți lumină, rațiune și inspirație în spiritul vostru veți putea să-i 

ghidați și să-i aduceți înapoi pe cei care s-au rătăcit. 

10 Se profețește că durerea va fi foarte mare. Veți rămâne calmi atunci când vă veți ruga și veți 

practica învățătura mea, pentru că veți simți puterea mea în fiecare moment. Dar vai de cei care - deși au 

ascultat această învățătură - nu au crezut în manifestarea Mea, pentru că îndoiala lor îi va face să se 

descurajeze în timpul Vizitei. 

Voi, care ați păstrat în memorie cuvintele profeților și le-ați păstrat - nu-L blasfemiați pe Dumnezeu 

când va veni vremea când durerea va copleși omenirea, nu disperați, păstrați tăcerea și pregătiți-vă, căci Eu 

vă voi proteja cu dragostea Mea. 

11 Nu-Mi cereți să mă retrag în legile și judecățile Mele. Cereți cu smerenie și vă voi da ceea ce vi se 

cuvine în dreptate, ca să găsiți mântuirea. 
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12 Înțelegeți și înțelegeți învățăturile pe care vi le-am dat neobosit în Era a Treia. Cuvântul meu ți-a 

apărut ca un far strălucitor care a arătat calea celor rătăciți. 

13 Învățătura mea v-a dat putere spirituală - nu numai pentru a rezista adversităților inerente în lume, 

ci și pentru a îndeplini misiunea spirituală pe care ați adus-o cu voi. Nu vă așteptați ca toată lumea să vă 

primească cu brațele deschise atunci când răspândiți învățătura Mea. Unii vor pune lațuri ca să te doboare. 

14 Vă purific și vă pregătesc spiritual și fizic pentru ca voi să înțelegeți inspirațiile Tatălui și să le 

puneți mai târziu în inimile fraților voștri în aceeași puritate cu care vi le-am trimis, mărturisind prin 

faptele voastre adevărul învățăturii Mele. 

15 În inimile care au fost binecuvântate de mila Mea, am auzit această rugăciune: "Doamne, 

dăruiește-ne neîncetat daruri și beneficii spirituale". Dar eu vă spun: Eu sunt Tatăl vostru și vă cunosc 

nevoile. Cum ar putea Duhul Meu să nu fie mișcat la rugăciunea și cererea voastră? Te-am mângâiat în 

singurătatea camerei tale și te-am luminat pentru ca devotamentul tău să fie profitabil. Vii în grabă să 

asculți cuvântul Meu, dar mai întâi îți pregătești inima ca pe un altar și pe el Îmi aduci ca pe o jertfă 

faptele tale. 

16 Voi veniți la Mine ca un copil care întinde mâna către tatăl său pentru a-l îndruma pe cale; și cu 

adevărat, înaintea Mea sunteți copii! Dar iată că eu sunt ca un păstor care-și îngrijește oile și le cheamă din 

stână cu glas iubitor. Mi-ați auzit vocea în această a treia eră prin intermediul minții umane, dar M-ați 

căutat doar atunci când buzele voastre erau uscate de sete în timp ce traversați deșertul patimilor voastre. 

Abia atunci ați auzit chemarea Tatălui vostru ceresc. 

17 Ori de câte ori Mă veți chema în ajutor, veți simți prezența Mea, care vă va oferi alinare și pace. 

Dar a venit momentul în care ați simțit foamea de a Mă asculta și ați pornit în căutarea învățăturii Mele. 

18 Pentru fiecare, ceasul veșniciei a arătat ora, iar clopotul a sunat, anunțând că a sosit momentul în 

care spiritul tău ar trebui să găsească apa care să-i potolească setea. 

19 Unii s-au îndoit având în vedere modul neașteptat în care M-au găsit; dar mai târziu, când au 

pătruns în sensul cuvântului pe care îl auziseră, au descoperit că "aroma" și sensul său spiritual nu puteau 

veni decât de la Dumnezeu. Atunci ei Mi-au vorbit în sinea lor, plini de bucurie: "Tată, Tată, credem în 

noua Ta manifestare printre oameni!". - V-ați văzut împodobiți cu daruri spirituale, ați simțit pace în 

inimile voastre, iar în casa voastră ați văzut lumina concordiei strălucind. Și în timp ce copiii se răcoreau 

în prezența și sub privirea Tatălui, El, de asemenea, își simțea setea de iubire stinsă, contemplând bucuria 

micilor Săi copii, văzând reînnoirea lor morală și primind mângâierile lor prin rugăciunile lor. 

20 Apoi v-am spus: Urmați-mă, v-am dat deja dovezi ale prezenței mele, deja lumina credinței este 

aprinsă în inimile voastre. De aceea, de atunci încoace, ori de câte ori au apărut încercări pe calea vieții 

voastre, nu ați disperat și nici nu v-ați răzvrătit împotriva Legii Mele. 

21 I-ai văzut pe cei dragi plecând în lumea cealaltă, ai văzut cum ușile de la locul de muncă se închid 

și pâinea de pe masă se face rară, ți-ai pierdut bunurile pământești; dar credința, ca un far, ți-a permis să 

ajungi în port sigur. 

Au fost, de asemenea, cei care au devenit slabi în mijlocul încercării și și-au pus întrebări cu privire la 

Cuvântul Meu și au simțit cum credința lor se stinge. 

22 Dar Cuvântul Meu, care a intrat în inimile lor prin conștiință, le-a vorbit astfel: De ce ați devenit 

slabi? De ce nu ați păstrat credința și ați uitat cuvintele Mele? Amintiți-vă că v-am spus că cei aleși sunt 

întotdeauna puși la încercare pentru ca credința, fermitatea și dragostea lor să se dovedească. 

23 Cei care au rămas puternici au experimentat cum au trecut furtunile și cum a apărut o nouă lumină 

pe calea lor. Ei au văzut cum se întorc pacea, sănătatea și bunurile pierdute. 

24 În acest fel, formez treptat inimile împietrite ale celor de care mă voi folosi, pentru ca mâine să fie 

martorii și slujitorii Mei buni în rândul umanității, în care vor semăna semințele Adevărului Meu. 

25 Spiritul este nobil în fața avertismentului Cuvântului Meu, carnea este fragilă. De aceea vă spun: 

Dacă eu îți întăresc și îți înalț spiritul, el trebuie să ia asupra sa sarcina de a-și reînvia și susține materia în 

felul său. 

26 Ați fost foarte încercați, dragi discipoli. Pentru că fiecare test are un mister pentru tine, nu știi dacă 

este acolo pentru a te întări în luptă, pentru a-ți dezvălui ceva ce nu știi sau pentru a ispăși o ofensă. Dar nu 

vă retrageți niciodată din fața încercărilor, pentru că ele nu au fost trimise în acest scop; nici nu vă 

depășesc puterile morale sau spirituale. 
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27 Fiți dintre cei care rămân tari în marile încercări. Din tine voi naște generații pline de lumină și de 

har. 

28 Veniți să primiți Doctrina Mea a Iubirii pentru pregătirea voastră, prin care toate ideile confuze pe 

care le-ați acumulat pe pământ vor fi îndepărtate din mințile voastre. Acest Cuvânt vă va arăta adevărata 

cale, dacă v-ați pierdut-o. Vocea mea cerească vine în inima voastră pentru a vă anunța și a vorbi despre al 

treilea timp. 

29 Defectele și imperfecțiunile voastre nu au fost un obstacol în calea manifestării Mele printre voi - 

dimpotrivă, au fost motivul pentru aceasta. Am venit să te caut pentru că te-ai rătăcit și erai acolo, în exilul 

tău, bolnav și obosit de suferință. Până atunci, Stăpânul vostru s-a coborât să vă spună: "Veniți la Mine!". 

Atunci ai pornit în grabă să urmezi calea Legii scrise de Cel care este Stăpânul și Domnul Creației. 

30 Lumina celui de-al Treilea Timp luminează căile pentru ca privirea ta să descopere spinii și să-i 

poți îndepărta, căci această cale este presărată cu încercări. 

31 Fără încetare, Iubirea Mea a bătut la ușa "locuinței" tale pentru a te ține treaz. Cum poate exista 

cineva care, după atâtea dovezi de iubire, să mai nege Cuvântul Meu? Pentru că, deși au ochi, nu văd, deși 

au pricepere, nu înțeleg, deși au inimă, nu simt. 

32 Încă nu Mă cunoașteți. Numai atunci când vă veți iubi unii pe alții, așa cum v-am învățat, veți 

dobândi o foarte mare cunoaștere și înțelegere a darurilor spirituale. V-am spus că buzele voastre vor vorbi 

despre abundența de sentimente bune din inimile voastre. Dar poate vorbi de iubire cel care nu o are în 

inima sa? Nu sunteți șocați de gândul că cei cărora le dau aceste învățături sunt exact cei cărora le-am dat 

învățături de iubire în alte dăți? 

Iată, Eu, în dragostea Mea de Tată și de Stăpân, vă încredințez această învățătură ca pe o carte pe care 

să o păstrați cu puritatea și înțelepciunea pe care harul divin al Domnului a pus-o în ea, pentru ca atunci 

când oamenii vor ajunge să o cunoască - printre care vor fi iscoade ca noi cărturari și farisei, să Mă pui la 

încercare - vei putea să le arăți o lucrare desăvârșită, o doctrină spirituală de dreptate și de iubire 

debordantă, o închinare la Dumnezeu profundă în interior și simplă în exterior, confirmată de faptele tale 

de iubire și de milă față de frații tăi. 

33 Vegheați și rugați-vă, fiți pregătiți, pentru că învățătura Mea va fi persecutată. Aceste revelații nu 

ar trebui să vă îngrijoreze; lăsați-le, atunci când vor deveni realitate, să vă surprindă în misiunea voastră, în 

timp ce îi vindecați pe cei bolnavi și îi mângâiați pe cei care suferă. Eu vă voi da putere prin faptul că seva 

pomului vieții se află în fiecare dintre voi. Stai la această masă, sub această umbră, dar ai grijă să nu pătezi 

fața de masă de un alb orbitor. Acest alb pur este asemănător cu cel al drumului pe care va trebui să îl 

parcurgeți ulterior. Mantia mea de iubire îi acoperă pe toți copiii mei, iar mila mea pregătește calea vieții 

pentru toți cei care mă vor asculta în acest timp. 

34 Forțele dezlănțuite ale naturii zguduie omenirea în fiecare clipă. Vegheați, ca nu cumva să lase 

urme ale cursei lor pe pământurile voastre. 

35 Lasă mulțimile să vină la tine; fiecare inimă și fiecare spirit poartă în el o durere. Adu-i în contact 

cu Lumea Mea Spirituală - acum că este încă timpul acestei manifestări, pentru ca ei să primească 

balsamul spiritual care coboară din Împărăția Mea. Vreau să vă văd echipați, lucrând cu dăruire în faptele 

Mele de iubire, astfel încât ceasul dreptății Mele să vă întâmpine în timp ce vindecați pe cel bolnav, 

mângâiați pe cel îndurerat, îl învățați pe cel însetat de adevăr și îl sfătuiți pe cel care s-a rătăcit. Amintiți-

vă că, dacă acea zi nu vă va surprinde în această împlinire a misiunii voastre, voi veți fi cei afectați. 

36 Nu vreau să vă văd în prezența mea cu capul plecat, vreau să vă văd mereu demni și bucuroși. Cu 

această pace și putere vă voi lăsa printre oameni când va veni momentul plecării mele, căci vă spun cu 

adevărat că va trebui să luptați. - În aceste încercări îi văd pe cei care Mă vor urma și pe cei care Îmi vor 

întoarce spatele. Căci pe fiecare dintre voi v-am chinuit și v-am pus la încercare, ca să-l întăresc. 

37 Vreau ca frunzele și fructele copacului pe care îl formezi să fie sănătoase și revigorante. Atunci, 

grija Mea prudentă îți va aduce oamenii care așteaptă doar momentul să fie chemați, pentru că paharul pe 

care îl beau este foarte amar. 

38 Bolnavi de suflet, de minte și de trup, văduve, orfani, bărbați și femei neajutorați, cei flămânzi de 

iubire și de pace vor fi cei care vor veni să își depună povara și să își recapete credința. Pentru cei care nu 

pot veni, să vă rugați, să Mă rugați și Eu vă voi asculta. 
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39 Perseverați în reînnoire, nu permiteți ca natura corpului să rămână în urmă în dezvoltarea sa (spre 

bine). Înțelegeți că, atunci când realizați acest progres, ați pus bazele spiritualizării voastre. 

40 Simțiți, o, oameni buni, bucuria pe care o simte Spiritul Divin atunci când vă vorbește și simte că 

este auzit. Vedeți câtă lumină aruncă Cuvântul Meu asupra multor mistere pe care nu le-ați putut înțelege. 

41 Oameni ai acestui timp, voi care credeați că sunteți în seara vieții - învățătura mea v-a surprins ca o 

zorii zilei și v-a înviorat spiritul. 

42 Fericiți sunt cei care își recunosc sarcina și își îmbrățișează crucea în acest timp, căci câmpurile pe 

care le vor călca vor fi roditoare pentru Cuvântul Meu și vor putea să semene în ele sămânța învățăturii 

Mele. 

43 Liniștiți-vă, copilașilor și discipolilor, calmați în mințile și inimile voastre furtunile care se 

dezlănțuie în ele și lăsați curcubeul păcii să apară pe firmamentul spiritual. 

44 Veți fi surprinși de învățătura mea divină când veți descoperi, ascunse în ființa voastră, nenumărate 

daruri și puteri cu care puteți fi victorioși în încercări și triumfa în vicisitudinile vieții viitoare. 

45 Ghidul vostru în acest timp va fi Spiritul Meu. Vă voi deschide o cale prin noua Mare Roșie, ca în 

zilele lui Moise. Eu te voi salva și te voi păstra în deșert. Vă cer doar să trăiți neobosit exemplul Meu de 

iubire și să fiți credincioși până la capăt. Căci vei găsi țelul final atunci când spiritul tău va ajunge la 

porțile Țării Făgăduinței, unde te vei odihni de luptele omenești și vei găsi eliberarea de patimile și 

mizeriile acestei lumi. Acolo veți ajunge să cunoașteți adevărata lumină a spiritului, care îi va arăta 

adevărul într-o asemenea plenitudine, așa cum puteți vedea lumina soarelui în această lume. 

46 De la Tatăl ai ieșit și la El va trebui să te întorci, având nu numai puritatea ta inițială, ci și  măreția 

pe care ți-o va da desfășurarea darurilor pe care le posezi, atunci când vei împlini Legile Mele Divine. Dar 

nimeni nu va veni singur în Prezența Mea, fiecare va aduce cu el pe toți cei pe care i-a salvat, pe care i-a 

vindecat, pe care i-a mângâiat și i-a condus pe calea mântuirii. Pentru a vă ajuta spiritul pe calea evoluției 

sale, i-am dat învățăturile Mele de iubire în acest moment. 

47 Acum este momentul de a învăța. Vedeți cum Duhul Meu se revarsă asupra întregii făpturi și 

asupra oricărui spirit. Unii proclamă Cuvântul Meu în răpire, alții fără răpire. Bătrânii, tinerii și copiii 

vorbesc despre Împărăția Mea spirituală. Nu sunt acestea dovezile pe care atât profeții Mei, cât și Eu v-am 

anunțat cândva despre noua Mea manifestare? 

48 Purifică-ți inima și mintea pentru ca sufletul tău să se ridice și să se purifice. Atunci voi revela 

lumina mea prin ființa voastră și voi uimi omenirea prin faptele voastre de iubire. Prin copil voi vorbi 

bătrânului, prin cel needucat și ignorant celui învățat, prin cel umil celui arogant. Astăzi nu înțelegeți încă 

ce vă așteaptă, dar mâine veți ști și veți porni de bunăvoie spre provinciile care (încă) dorm astăzi și care 

mâine, când vor primi mesajul meu divin, vor fi gata să mă urmeze. 

49 Astăzi așteptați cu nerăbdare ca Maestrul vostru să coboare să vă învețe și să vă reamintească 

învățăturile din trecut. Trăiți în alertă, cu o ureche binevoitoare și cu o inimă care bate în dragoste pentru 

Mine. Mintea ta este atentă, gata să mediteze la Cuvântul Meu; apoi, în tăcere, îți amintești de sfaturile și 

poruncile Mele și încerci să le înțelegi pentru a le pune în practică. Atunci vă dați seama cât de pură este 

învățătura Mea și cât de dificilă este sarcina voastră, și Mă întrebați dacă este necesar ca, pentru a fi mai 

zeloși, să deveniți mai întâi ființe spirituale, renunțând la învelișul corporal pe care îl purtați astăzi, pentru 

că simțiți că este un obstacol în calea ascensiunii voastre spirituale și a îndeplinirii misiunii voastre. Dar eu 

vă spun că trebuie să acceptați această copertă cu dragoste și să o folosiți cu pricepere. Nu în zadar am 

creat-o și nu v-am dat-o vouă. Dacă știi cum să o ghidezi, ea îți va fi colaboratoare și vei putea aprecia și te 

vei bucura de existența ta pe pământ prin recolta pe care o vei obține din semănatul iubirii cu frații tăi. 

50 Luați-mă ca exemplu și faceți minuni, pentru că sunteți aleșii mei. Fiți doctori și consilieri pentru 

frații voștri, avocați și mijlocitori ai oamenilor, și puneți tot sufletul în munca voastră pentru a-i aduce în 

port sigur și pentru ca ei să simtă că pășesc pe un teren sigur pe calea reparației. 

51 Mergeți în câmpurile pe care le-am pregătit și plantați sămânța în ele. Cu dragostea ta, ca un bun 

agricultor, slăbește pământul, căci inima omului s-a împietrit și trebuie să o lucrezi cu răbdare. - Când ați 

întâlnit spirite indisciplinate, ați vrut să le evitați, spunând: "Nu este dintre cei pe care îi caută Dumnezeu: 

el vrea inimi umile". - Nu știți că tocmai aceste inimi sunt cele pe care am venit să le caut și să le 

transform? Vă întreb: Când ai venit la Mine, inima ta era deja ca o casă sau un templu pentru Mine? 

Întoarceți-vă privirea înapoi și realizați că ați lăsat deja jos povara grea și că ați renăscut la viața adevărată. 
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52 De ce vă îndoiți uneori de manifestarea Mea prin intermediul intelectului uman și îmi cereți dovezi 

și de ce vă lipsește credința atâta timp cât nu vedeți îndeplinită favoarea pe care o cereți? Vreți să Mă 

auziți vorbind într-o limbă mai aleasă pentru a crede și a interveni în sfaturile Mele înalte. Vă întreb: 

sunteți deja pe culmea spiritualității pentru a fi capabili să interpretați inspirațiile Mele? Sunteți deja atât 

de evoluați încât să puteți citi Voința Mea în Spiritul Meu? - Sunteți încă prea mici pentru a Mă înțelege, 

dar vă conduc pe calea care vă va duce la contactul spiritual cu Mine, pentru ca voi să puteți cunoaște 

secretul Meu. 

53 Ați devalorizat misiunea încredințată spiritului vostru, deși v-am dat un destin propriu, care trebuie 

să vă conducă la pace și la perfecțiunea vieții veșnice. 

54 Dacă ești umil, vei fi mare. Măreția nu constă în aroganță și vanitate, așa cum cred mulți. "Fiți 

blânzi și smeriți cu inima", v-am spus mereu. Cunoașteți-Mă ca Tată și iubiți-Mă, nu căutați pentru 

învelișul vostru trupesc un tron sau un nume care să vă deosebească de ceilalți. Fiți doar o ființă umană 

printre alte ființe umane și aveți bunăvoință în voi. 

55 Echipați-vă astfel încât să Mă vedeți în toată slava Mea și să dați mărturie despre Mine; și, pe 

măsură ce vă veți ridica spiritual, voi turna în voi cunoștințele Mele. 

56 O, oameni care nu ați fost capabili să vă desprindeți de deșertăciunile lumii pentru a îndeplini 

legile spiritului! Iubiți acest pământ care vă provoacă lacrimi și veniți la el din nou și din nou fără să 

înțelegeți scopul pentru care ați fost trimiși. Vă spun: îndepliniți-vă misiunea și pregătiți-vă pentru 

călătoria spre țara pe care v-am promis-o, pentru a auzi vocea Tatălui meu care vă întâmpină și vă dă 

odihna pe care ați obținut-o prin faptele voastre de iubire și milă față de frații voștri. 

57 Nu vă temeți de încercările din acest timp. Înarmați-vă cu putere și ajutați-vă vecinii. Veți găsi 

printre ei mulți pe care durerea i-a descurajat. Îi veți vedea pe frații voștri în suferință și veți avea un 

balsam vindecător pentru toți, un cuvânt de întărire și de încurajare și o rază de lumină de la Tatăl vostru. 

Fă ca durerea celor care suferă să fie a ta și vei fi împărtășit suferința cu ei și le vei dărui iubire și milă. 

58 Vouă, celor care plângeți în tăcere, vă spun: fericiți cei care vin în căutarea mângâierii. Nu ați cerut 

simboluri sau imagini pentru a vă ruga, pentru că știți că Eu sunt cu voi și M-ați găsit în voi. Am infuzat 

trupul și spiritul tău cu putere. 

59 Fericiți cei care au știut să conducă mulțimile și care, atunci când au simțit povara crucii, M-au 

căutat ca ajutor. Eu luminez calea tuturor ființelor care trăiesc în regiunile spirituale și materiale. Nu vă 

priviți unii pe alții ca pe niște străini, încălziți-vă unii pe alții și iubiți-vă cu adevărat; căci dacă vă iubiți 

frații voștri, pe Mine M-ați iubit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 48  
1 Voi, mulțimile care căutați umbra copacului întins unde vă puteți odihni - aici ascultați Cuvântul 

Meu care vă dă mângâiere și putere, astfel încât să puteți contempla cu renunțare calea pe care trebuie să o 

parcurgeți. 

2 Când simți că îți slăbește spiritul, cere-i lui Ilie toiagul său, pentru ca sprijinindu-te pe el să ajungi 

la izvorul cristalin al Tatălui, unde apele iubirii și înțelepciunii Sale se revarsă ca un stimulent și pentru 

fericirea călătorilor. 

3 Eu vă învăț să construiți adevăratul templu, căci sunt mulți care au construit sanctuare fără să le fi 

dat temelia credinței. Templul meu trebuie să fie ca un copac ale cărui ramuri se răspândesc cu iubire în tot 

universul, unde păsările se bucură în diferite moduri și, unindu-și vocile, formează un concert armonios, 

dulce și perfect pe care îl oferă Creatorului. În acest fel, spiritul tău se va înălța să-L caute pe Domnul său - 

ca Tată, ca Maestru, ca Medic; dar niciodată nu-L vei căuta ca Judecător. 

4 Adevăratul Dumnezeu va fi iubit într-un mod adevărat, zeitățile false vor fi distruse, iar cultele 

necurate și imperfecte vor face loc închinării Spiritului, care va fi un cântec de dragoste pentru Tatăl. 

5 Adevărat vă spun că multe v-am vorbit în acest timp, dar uneori nu Mă înțelegeți, iar alteori Mă 

lăsați doar să vorbesc în gol. Cu toate acestea, ecoul acestui Cuvânt ceresc nu va rămâne neauzit și va fi 

auzit de oameni din întregul univers. 

6 Dacă spiritualul ar fi transformat în lucruri materiale, v-ați vedea în acest moment așezați la o masă 

de dimensiuni imense, iar în fața fiecăruia dintre voi ați vedea pâinea Cuvântului Meu, reprezentată de 

alimente alese. 

7 Cei care se spiritualizează treptat îmi spun că nu ar schimba Cuvântul Meu cu cea mai delicioasă și 

ispititoare mâncare. Cei care nu au reușit încă să își învingă materialismul ar prefera ca Tatăl lor, în loc să 

le aducă daruri și bunuri spirituale, să le aducă bogățiile lumii din belșug. 

8 Câți au părăsit mâncarea de la masa Mea, pe care le-am oferit-o cu atâta iubire, fără să o atingă? 

Când vor mai trăi ei din nou un timp de har ca cel de acum, când au fost destinați să vină pe pământ pentru 

a asculta Cuvântul Meu? - Acestea sunt roci dure care au nevoie de furtuni și de timp pentru a se uza. 

Moștenirea le va fi reținută atâta timp cât nu vor ști cum să o păzească și să o prețuiască. Dar o vor poseda 

din nou, pentru că v-am spus că ceea ce Tatăl dă copiilor Săi nu le va fi luat niciodată, ci doar păstrat 

pentru ei. 

9 Acesta este copacul măreț la umbra căruia se odihnesc rătăcitorii pentru a-și recăpăta puterile din 

rătăcirile lor obositoare, hrănindu-se cu fructele sale. 

10 Sub acest copac îi aștept pe toți; unii se vor întoarce mulțumiți de sarcina îndeplinită, alții cu 

capetele atârnate și mâinile goale. 

11 Când pacea v-a părăsit inimile și lacrimile vă curgeau neîncetat pe obraji, ați început să reflectați 

pentru a recunoaște motivul tristeții voastre. Atunci conștiința ta ți-a dezvăluit că motivul tristeții tale și al 

lipsei de pace se datorează puținei spiritualizări pe care ai avut-o, lipsei de împlinire a misiunii tale, 

absenței iubirii și milostivirii pentru frații tăi în faptele tale de viață. 

12 Viața voastră actuală a fost o ispășire pentru asta; căci nu știți de câte păcate cu care v-ați pătat 

sufletul în viețile trecute vă curățați astăzi. Acesta este motivul pentru care nu ați avut pace în inimile 

voastre. 

13 Cei care au pierdut chiar și ultimul vestigiu de pace luptă cu greu pentru a-l recâștiga și ajung să 

înțeleagă că acest har nu există decât pe calea dreptății și a binelui, spre care îi îndrept pe oameni în fiecare 

moment prin conștiință. De aceea, cei care au ascultat Cuvântul Meu se străduiesc să urmeze calea Mea, 

pentru că știu că pe calea Mea este pace, iar atunci când vine o dificultate sau o vizită, mila Mea este 

aproape pentru a-i ridica. 

14 Legea Mea nu cere sacrificii supraomenești, nu înseamnă sclavie și nici nu leagă pe nimeni cu 

lanțuri. Cu siguranță este o cruce, dar una a iubirii, o cruce a cărei greutate întărește mai degrabă decât 

epuizează. 

15 Amintește-ți că în diferite ocazii din viața ta ai simțit adevărata pace și îți vei da seama că acest 

lucru s-a întâmplat atunci când ai făcut ceea ce era bun, când ai iertat, când te-ai împăcat cu cineva, când ai 
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părăsit patul confortabil pentru a merge la cel al unui bolnav și a-i aduce alinare. Pentru o clipă, în spiritul 

tău a existat pacea Împărăției Mele. 

Vouă, celor pe care vă învăț să păstrați pacea de-a lungul vieții, vă spun cu adevărat că sarcina voastră, 

de la începutul timpului, a fost să aduceți pacea fraților voștri. De aceea, de fiecare dată când mă fac 

cunoscut vouă, vă cer să vă rugați pentru oameni; căci sufletele voastre unite într-un singur gând și în 

aceeași intenție vor ajunge la inimi ca o suflare de fericire și pace. Ați primit, de asemenea, instrucțiunea și 

autoritatea de a oferi pace interioară, lumină și seninătate ființelor care locuiesc în mod invizibil (pentru 

voi) în valea spirituală. 

16 Pline de pericole și de tentații sunt căile lumii. De aceea, spiritele cad adesea sub stăpânirea lumii 

și a materiei, deși au ieșit de la Mine pline de lumina cunoașterii și a presimțirii, cu arme și mijloace de a 

se apăra și de a cuceri. 

17 V-am găsit înfrânți, dar ați ascultat glasul Meu care vă căuta cu bunătate și astfel v-ați ridicat plini 

de credință și de speranță. Adevărat vă spun că nu va fi niciunul pierdut sau învins care să nu audă această 

voce când va veni vremea. 

18 În acel timp, cei care erau cei mai îndepărtați, cei mai pierduți, vor fi cei care Mă vor iubi cu cea 

mai mare ardoare și Mă vor urma. 

19 Dalta iubirii Mele va tăia cele mai dure roci. 

20 Pentru a atinge acest obiectiv, caut spiritul vostru, pentru că el poate înțelege Doctrina Mea; dar 

mai întâi a trebuit să vorbesc inimii voastre, limitându-Mă prin purtătorul de cuvânt și umanizând 

Cuvântul Meu. Aceasta este etapa care vă va conduce la discursul de la spirit la spirit. Atunci va fi vocea 

Mea spirituală care va veni la voi ca o inspirație, care vă va arăta calea spre purificarea voastră; căci trupul 

vostru este uneori un lanț greu sau un văl dens care nu vă permite să vedeți dincolo de material. 

Pentru a vă ajuta să învingeți în această bătălie, aveți aici inspirația mea divină care, din iubire pentru 

voi, se transformă în cuvânt omenesc, care ajunge la voi ca o mângâiere pentru minte și inimă. 

21 Acestea sunt zile de aducere aminte și de aceea v-ați dedicat devotamentului și pregătirii. Oh, dacă 

ați putea păstra această spiritualitate în întreaga voastră viață fără să cădeți în fanatism, cât de mare ar fi 

dezvoltarea voastră. 

22 Bucuria este în inimile acestor mulțimi, pentru că știu că în fața minții lor se află banchetul ceresc 

la care Maestrul îi așteaptă pentru a le da să mănânce și să bea pâinea și vinul vieții adevărate. 

23 Masa în jurul căreia Isus s-a adunat cu apostolii Săi în acel moment era un simbol al Împărăției 

Cerurilor. Acolo Tatăl era înconjurat de copiii Săi, acolo era mâncarea care reprezenta viața și dragostea; 

vocea divină răsuna și esența ei era armonia care cuprindea lumea, iar pacea care domnea atunci era pacea 

care există în Împărăția lui Dumnezeu. 

24 Ați încercat să vă purificați în aceste devoțiuni, crezând că Maestrul vă va aduce un nou testament 

în cuvintele Sale, și așa este: Astăzi vă permit să vă amintiți de pâinea și de vinul cu care am reprezentat 

Trupul și Sângele Meu. Dar, de asemenea, vă spun că în acest nou timp veți găsi această hrană doar în 

sensul divin al Cuvântului Meu. Dacă căutați Trupul și Sângele Meu, trebuie să le căutați în Divina 

Creație, pentru că Eu sunt doar Spirit. Mâncați din pâinea aceea și beți din vinul acela, dar umpleți și 

paharul Meu, că vreau să beau cu voi: Mi-e sete de iubirea ta. 

25 Transmiteți acest mesaj fraților voștri și învățați că sângele, întrucât este viață, este doar un simbol 

al vieții veșnice, care este iubirea adevărată. - Prin voi încep să luminez omenirea cu noile mele revelații. 

26 Bărbați și femei, copii, tineri și bătrâni vor forma apostolatul lui Hristos în această a treia eră. Dar 

vă spun cu adevărat, mai mult decât inimile - va fi Duhul pe care îl voi căuta. 

Deși nu toată omenirea ascultă Cuvântul Meu, vreau ca ei să simtă Prezența Mea în această oră 

binecuvântată. Părinții familiilor în casele lor, bolnavii în tabăra lor, cei flămânzi de dreptate, cei pedepsiți 

de oameni, cei care nu au pace în inimile lor, cei jigniți, cei săraci - voi toți, intrați în liniște în sanctuarul 

Meu, ca să auziți vocea Domnului vostru care vă spune: "Pacea fie cu voi!". 

27 Oameni buni, în acest moment, apostolii Mei, care sunt acum în Duhul Sfânt, Mă înconjoară în 

invizibil - ca în acele zile: 

Petru, Ioan, Iacob cel Bătrân și cel Tânăr, Tadeu, Toma, Matei, Bartolomeu, Simon, Filip, Andrei și chiar 

Iuda, care este plin de durere. Toți Mă însoțesc în această nouă cină. În ce alt loc de pe pământ ți s-ar putea 
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arăta imaginea pe care ți-o arăt eu? - Vi se vor arăta imagini fără viață, în timp ce eu pot face ca acele 

spirite să se manifeste în plinătatea vieții și a luminii. 

28 Ca și în acel moment, există bucurie și, în același timp, durere în spiritul Meu, pentru că nu toți 

copiii Mei sunt încă răscumpărați. 

29 Când auziți Cuvântul Meu spunându-vă că sunteți la masa Mea, gândurile voastre nu se pot 

îndepărta de acel ucenic care, într-un moment de confuzie, l-a trădat pe Maestrul său și pe frații săi; atunci 

vă întrebați dacă nu cumva va fi și un trădător în acel timp, iar spiritul vostru Mă întreabă: "Poate voi fi 

eu?". - Îți vin lacrimi în ochi și îmi ceri putere să nu cazi niciodată în ispită. Adevărat vă spun că și în acest 

timp vor fi unii care Mă vor trăda, dar nu în Trupul Meu, ca în timpul al doilea, ci vor căuta să ascundă 

adevărul Doctrinei Mele prin faptele lor, făcându-i pe oameni să creadă că ceea ce a fost o învățătură a 

Înțelepciunii Divine este o înșelăciune. 

30 Voi toți ați jurat să Mă iubiți și să Mă urmați până la moarte; dar Eu vă spun să vegheați și să vă 

rugați, pentru că și Iuda a jurat să-și dea viața pentru Mine. 

31 Dacă atunci tortura Mea fizică a durat o noapte și o zi, iar moartea a pus capăt chinului trupului, 

acum în spirit simt durerea tuturor celor care suferă; în fiecare acuzat sunt condamnat de judecătorii 

pământului și în fiecare celulă de închisoare sunt întemnițat în inima celor care suferă această ispășire. Nu 

plângeți doar la amintirea acelor ore de durere pe care Isus le-a trăit pe pământ, pentru că Patimile Mele nu 

s-au terminat încă. 

32 Spiritul tău începe deja să împărtășească tristețea Mea, deoarece își dă seama că mai trebuie să 

câștige merite prin faptele sale de iubire și milă pentru a obține fericirea și pacea pe care Cuvântul Meu le 

promite celui care Mă urmează până la sfârșit. 

33 Înălțați-vă spiritul în rugăciune simplă, căci rugăciunea este legătura și apropierea de Domnul. 

34 Această cină este făcută din dragoste, nu uitați asta. Luați pâinea de pe masă și împărțiți-o cu frații 

voștri; și când veți fi cu toții în veșnicie, veți înțelege că această revelație pe care v-o fac acum a fost un 

simbol al vieții veșnice. Veniți, mulțimi, căci dacă în al doilea veac au fost doar doisprezece cei care s-au 

așezat la masa mea, astăzi vor fi o sută patruzeci și patru de mii; dar chemarea mea de iubire este pentru 

toți oamenii. Vreau ca voi toți să Mă însoțiți în acest timp. 

Unii tremură la cuvântul Meu, unii plâng, iar alții se simt nedemni să-l audă. Eu, care știu cine este 

fiecare dintre voi, vă spun că, printre acest popor care se adună acum pentru a asculta învățăturile mele, se 

află și cei cărora li s-au făcut minuni la vremea respectivă pentru a crede în mine; că există și cei care s-au 

îndoit de Isus, dar și cei care au strigat în fața lui Pilat: Răstigniți-L, răstigniți-L! 

35 Mulți M-au văzut mergând la Calvar cu crucea pe umeri, fără să știe pe cine însoțeau, și au văzut 

lacrimile Mariei fără să-și dea seama cine era cea care plângea. Priviți cum îi învăț acum din nou și îi 

transform în discipoli pe cei care atunci nu M-au putut recunoaște. 

36 Pe cruce am cerut iertare pentru tine, pentru că nu știai ce faci. Această iertare și-a găsit expresia 

într-o nouă oportunitate pe care Tatăl v-o oferă pentru a vă deschide ochii la adevăr, pentru a vă salva și 

pentru a vă apropia de Mine. Totuși, în ciuda milei Mele față de voi, există încă unii care caută 

imperfecțiuni în Cuvântul Meu pentru a avea un motiv să nu creadă și să nu Mă urmeze. Dar, cu adevărat, 

vă spun că în esența spirituală a Cuvântului Meu nu există niciun fel de cusur; în timp ce cu acest cuvânt 

simplu și discret am șters multe cusururi din inimile voastre. 

37 Voi toți sunteți supuși judecății Mele. Nimic nu vă va mișca mai tare decât mila iubirii Mele pentru 

voi, căci judecata Mea este din iubire. 

38 În acel moment, Iosif din Arimateea a deschis porțile casei sale pentru ca Maestrul să sărbătorească 

Paștele în el, în compania ucenicilor Săi, când aceștia nu știau încă că Mielul care va fi sacrificat la acea 

sărbătoare va fi Isus. 

39 Acum vă cer să pregătiți în inimile voastre hanul în care Eu intru pentru a vă reaminti cu Cuvântul 

Meu lucrările și instrucțiunile pe care apoi le-am pecetluit cu Sângele Meu. Cu toate acestea, nu vă limitați 

să vă amintiți Patimile Mele doar în aceste zile de comemorare. Trebuie să construiești sanctuarul din 

adâncul ființei tale unde îți vei aminti veșnic lecția de iubire pe care Hristos ți-a adus-o pe pământ. Acest 

sanctuar va fi indestructibil în furtunile care urmăresc să distrugă credința umanității. 



U 48 

116 

40 Astăzi fac să se audă vocea mea în multe provincii, orașe și sate, pentru ca mulți să fie chemați. În 

felul Meu, semăn balsam, mângâiere și pace în inimi, trezesc speranța în cei care se credeau pierduți de 

viața harului și dau viață celor care erau morți în viciu și păcat. 

41 De asemenea, în acea perioadă am mers dintr-o provincie în alta și prezența mea a provocat 

bucurie printre cei nevoiași, bolnavi și săraci din punct de vedere spiritual. Nu toți Mi-au urmat pașii, dar 

aceștia au rămas ca martori vii ai minunilor pe care le-am făcut asupra lor. Bărbați, femei și copii au venit 

la Isus, fețele lor triste și plânsetele lor îmi vorbeau despre mizeria și suferința lor. Auziseră zvonuri și 

vești despre minunile Mele și așteptau cu nerăbdare trecerea rabinului din Galileea pentru a întinde 

mâinile spre El și a-i cere o dovadă a puterii Sale. 

Erau inimi simple, dar au fost alții, cărturarii, învățătorii legii și fariseii, care, în antipatia lor față de Isus, 

au cerut în cele din urmă ca El să le arate mâinile pentru a vedea dacă acestea arată puterea cu care 

vindeca bolnavii prin simpla atingere. 

42 Compasiunea mea era pentru toți, fără deosebire. Eram Tatăl care a venit să îi elibereze pe toți 

copiii Săi de durerea lor. Isus, Medicul, era numai balsam și nu era necesar ca El să atingă trupul unui 

bolnav pentru a-i reda sănătatea. Uneori - pentru a le da oamenilor o dovadă de ce este capabilă credința - 

am permis unui bolnav să se apropie de Mine și să-mi atingă haina pentru a-l face bine. 

43 În zilele noastre, nu mai este omul Isus cel care a venit în lumea voastră în căutarea păcătoșilor și a 

celor nevoiași. Acum, Spiritul lui Isus este cel care se face cunoscut umanității pentru a descoperi printre 

oamenii acestui timp noii discipoli care îi vor fi credincioși până la sfârșit. La o masă spirituală, El le-a 

oferit pâine și vin, invizibile pentru ochii oamenilor, dar reale pentru Duhul Sfânt. Mulți dintre cei care 

ascultă cu fervoare Cuvântul Meu astăzi nu M-au crezut cândva; dar Eu vă întreb: Ce minuni și ce vremuri 

așteaptă cei care, deși Mă aud acum, nu cred în manifestarea Mea? Ei se îndoiesc pentru că Eu Mă 

manifest prin oameni needucați și simpli și nu prin savanți sau teologi; dar Eu vă spun că întotdeauna Mă 

veți găsi printre "cei mai mici dintre aceștia". 

44 Cei care au înțeles valoarea acestui cuvânt și l-au cercetat până i-au găsit sensul divin sunt cei care 

îl vor păstra ca pe o sămânță de spiritualizare pe care vor trebui să o răspândească mâine printre oameni. 

45 Prima dată, Vocea Domnului s-a auzit în Sfânta Sfintelor, a doua oară v-am dat învățăturile Mele 

de iubire în Cuvântul lui Isus; acum auziți Cuvântul Meu prin intermediul unui purtător de voce uman, iar 

mâine va fi Inspirația Mea care va lumina fiecare spirit într-o uniune foarte intimă între Tatăl și copiii Săi. 

46 În timpul al doilea v-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care vine de la 

Dumnezeu". De aceea, pâinea cu care am adus Trupul Meu pentru a fi arătat a fost doar un simbol. Astăzi 

vă spun: Luați pâinea Cuvântului Meu, beți vinul înțelesului său spiritual și veți fi hrăniți pentru totdeauna. 

47 Înțelegeți că eu vin din împărăția păcii în valea lacrimilor, coborând din locuința celor drepți 

pentru a vorbi păcătoșilor. Nu port coroana sau sceptrul unui rege, ci vin cu umilință să mă fac cunoscut 

prin intermediul unui trup neîndemânatic pe care îl transform cu Lumina mea, surprinzându-vă cu 

adevărul nelimitat al învățăturii mele. 

48 Nu mi-e rușine de voi și, în ciuda păcatelor și imperfecțiunilor voastre, nu voi nega niciodată că 

sunteți copiii mei, pentru că vă iubesc. Mai degrabă, oamenii au fost cei care s-au rușinat de Mine atunci 

când M-au negat în multe ocazii. 

49 Astăzi îmi revărs în mijlocul vostru Spiritul meu, pentru ca voi să învățați să-mi oferiți un cult 

spiritual și simplu, fără materialism, fără tradiții și fanatism. 

50 Voi, care ați răsturnat dumnezeii falși la care v-ați închinat în vremurile trecute, veți ști cum să 

intrați în sanctuarul pe care Eu îl formez în prezent în sufletul vostru cu ajutorul Cuvântului Meu. 

51 Văd în inimile voastre dorința ca Eu să rămân cu voi și să vă învăț tot timpul sub această formă; 

totuși, acest lucru nu trebuie să se întâmple, căci dacă v-aș îndeplini cererea, nu ați face niciun efort pentru 

a Mă căuta prin faptele voastre de iubire și v-ați mulțumi să ascultați învățăturile Mele. 

52 Din vechime v-am spus că Împărăția mea nu este din lumea aceasta și, în adevăr, vă spun că nici 

spiritual pământul nu este casa voastră. Împărăția Tatălui este în lumina Sa, în perfecțiunea Sa, în sfințenia 

Sa. Aceasta este adevărata voastră casă, aceasta este moștenirea voastră. Amintiți-vă că v-am spus că 

sunteți moștenitorii Împărăției Cerurilor. 

Această planetă este ca o locuință care vă adăpostește temporar, unde sufletul vostru este supus 

încercărilor de purificare, astfel încât, atunci când se va întoarce în casa spirituală, să fi obținut avansarea 
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și progresul. De aceea, nu vă întrebați: "De ce nu am găsit pacea și fericirea perfectă în această lume?". 

Adevărat vă spun că nici măcar cei care au fost curați nu au găsit pacea adevărată în această vale a 

pământului. 

53 Dacă acest pământ v-ar da tot ceea ce vă doriți, dacă nu ar exista marile încercări spirituale pe el - 

care dintre voi ar avea atunci dorința de a veni în Împărăția Mea? 

Nu blasfemiați și nu blestemați nici durerea, pentru că voi ați creat-o cu fărădelegile voastre. Suportă-l cu 

răbdare și te va purifica și te va ajuta să te apropii de Mine. 

54 Vă dați seama cât de înrădăcinați sunteți în gloriile și satisfacțiile acestei lumi? Ei bine, va veni un 

moment în care dorința de a te îndepărta de ea va fi foarte puternică. 

55 Cel care reușește să treacă peste încercările sale prin înălțare spirituală experimentează pacea în 

această depășire. Cel care umblă pe pământ cu ochii ațintiți spre cer nu se va poticni și nici picioarele nu-i 

vor fi rănite de spinii de pe calea sa de ispășire. Tu, care mă asculți, poartă-ți încercările cu dragoste, ca să 

devii un exemplu. Căutați să progresați din ce în ce mai mult în perfecțiunea voastră. Căci, dacă n-ar fi 

așa, de ce ați venit până în ziua aceasta? De ce v-ați lăsat munca pentru a sta pe aceste bănci dure? Pentru 

că sunteți în căutarea păcii, a luminii, a puterii vindecătoare a balsamului. 

Printre aceste mulțimi se află cei care caută înțelepciunea și revelațiile Mele pentru a duce acest mesaj 

în provinciile de mâine. Mai sunt și cei care au păcătuit mult, care Mi-au spus cu lacrimi pe față: "Tată, nu 

suntem vrednici să ascultăm Cuvântul Tău". Dar eu vă spun că am venit tocmai de dragul vostru, de dragul 

celor care s-au abătut de la calea dezvoltării. Nu am venit niciodată să-i caut pe cei drepți de pe pământ - ei 

sunt deja mântuiți. Îi caut pe cei care nu mai găsesc în ei înșiși forța de a se salva; lor le ofer 

binecuvântarea și dragostea Mea tandră. 

56 Dacă vreunuia dintre voi i s-a spus că spiritul său este pierdut din cauza păcatelor sale și încă vrea 

să-și îndrepte greșelile și să se salveze, veniți la Mine și Eu îi voi acorda iertarea Mea și îl voi ridica la o 

viață nouă. El va fi ca Lazăr, care a înviat când a auzit vocea lui Isus spunându-i: "Scoală-te și umblă". 

57 De asemenea, caut ca ignorantul să deschidă în fața ochilor săi Cartea Adevărului, "Cartea Vieții 

Adevărate". Vreau ca aceia care Mă renegau și blasfemau împotriva Mea să se ridice astăzi printre oameni 

și să formeze un popor care să fie un exemplu de spiritualizare, umilință și caritate, care să dea mărturie 

despre învățătura Mea prin fapte de iubire față de frații lor. 

58 Văd că te folosești de învățătura mea, dar ești încă departe de perfecțiune. Sunteți încă slabi, căci 

nu faceți trei pași și deja ispita vă doboară. 

59 Fiți puternici, iar dacă părinții sau copiii voștri vă judecă greșit din cauza învățăturii mele, dați 

dovadă de fermitate și credință și nu vă temeți, pentru că puterea mea și exemplul vostru îi vor convinge 

de acest adevăr. Dacă unii dintre cei care te-au judecat greșit au părăsit această lume fără ca tu să-i 

convertești, nu te descuraja, pentru că sămânța pe care ai plantat-o în ei au luat-o cu ei în spiritul lor și va 

înflori în alte lumi. 

60 Învățăturile pe care vi le-am dat în Era a doua cu pasiunea Mea. Vă invit să vă amintiți și să 

reflectați împreună cu Mine la aceste învățături. Țineți minte că vă voi mai vorbi despre ele doar de câteva 

ori. Nu știți ce va urma, dar trebuie să vă pregătiți să primiți noile revelații pe care vi le voi da. 

Când aceste zile de aducere aminte au venit pentru tine și vrei să ai pace în duhul tău și să Îi placi 

Domnului tău, fă fapte de milostenie față de cei nevoiași, iartă-ți dușmanii și nu avea "conturi neplătite" cu 

nimeni; căci dacă ai avea remușcări în duhul tău în momentele în care Eu spun cele șapte cuvinte ale Mele 

(pe cruce), cât de amare și dureroase ar cădea acele cuvinte în inima ta! Pentru că atunci conștiința voastră 

vă va spune că, atunci când v-am cerut apă ca să-mi potolesc setea, Mi-ați dat să beau fiere și oțet. 

61 Rugați-vă, pentru că trăiți în vremuri de ispite și seducții și nu știți dacă cei care sunt liniștiți în 

acest moment nu vor fi în câteva clipe în dezacord sau îl vor blasfemia pe Dumnezeu. Amintiți-vă mereu 

de ceea ce vă spun astăzi, ca să fiți mereu pregătiți în vigilență (spirituală) și rugăciune. 

62 Vedeți cum Esența Mea Divină este capabilă să ajungă la voi prin buzele unui păcătos. Nu este 

acesta un miracol al puterii și al iubirii? Se întâmplă pentru că Eu sunt Cel care face ca apa să izvorască 

din stâncă și lumina din întuneric. 

63 Prin umili mijlocitori am vorbit "celor mai mici dintre aceștia"; căci dacă stăpânii lumii ar fi 

transmis acest mesaj omenirii - vă spun cu adevărat, ați fi rămas fără cunoașterea darurilor voastre și fără 

funcții de îndeplinit. Nu ați fi mâncat din acest ospăț și ar fi trebuit să vă mulțumiți să priviți de la distanță 
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acest ospăț. Pe de altă parte, prin intermediul acestor organe ale intelectului (purtătorii vocii), care sunt 

neatinse de teorii, științe și prejudecăți religioase, am lansat un apel către întreaga omenire, fără a favoriza 

pe nimeni din cauza clasei sociale, naționalității, religiei sau limbii sale. 

64 Vocea mea vine din împărăția Duhului, unde Eu sunt Rege, din acel Paradis unde veți fi cu toții cu 

Domnul vostru, atunci când, ca Dimas, de pe cruce, cu smerenie și credință, îmi veți spune: "Doamne, 

adu-ți aminte de mine când vei fi în Împărăția Ta". Crucea ta este cea pe care ți-am încredințat-o atunci 

când ți-am dat această misiune: să înveți, să vindeci bolnavii, să consolezi, să faci cunoscute umanității 

mesajele mele divine. Această misiune este dificilă, pentru că implică responsabilitate, pentru că este 

delicată, pentru că este zgomotoasă, iar în îndeplinirea ei se abat asupra voastră batjocura necredincioșilor, 

a calomniatorilor și a batjocoritorilor care nu au vrut să găsească adevărul în învățătura mea. 

65 De asemenea, Isus a mers pe calea suferinței și a îndurat povara crucii, care era incomparabil mai 

mică decât cea a ingratitudinii acelor mulțimi. 

66 Iată-l pe Maestrul care le amintește copiilor Săi de faptele din trecut și le leagă de faptele din 

prezent, pentru ca voi să înțelegeți mai bine învățăturile Mele. Vreau ca această învățătură să se 

răspândească în întreaga lume, să lumineze omenirea pentru ca, confruntată cu o viață pe care nu o 

cunoștea, să se trezească și să pornească la drum pentru a forma în lume un singur cămin, o singură 

familie. Acesta va fi adevăratul popor al lui Israel, poporul lui Dumnezeu, în care vor dispărea diferențele 

de descendență, de clase sociale și de triburi, pentru că toți vor fi ramuri care provin dintr-o singură 

seminție, în care toți vor împlini Legea Mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

67 Voi, cei care ați luat această cruce pe umerii voștri, recunoașteți responsabilitatea pe care o aveți de 

a demonstra omenirii adevărul manifestării Mele și al miracolelor Mele. Prin urmare, vă cer noblețe 

sufletească și o cunoaștere perfectă a ceea ce sunteți în relație cu Dumnezeu și cu umanitatea, iar pentru 

aceasta vă dau învățătura mea de spiritualizare. 

68 Pregătiți-vă în acest fel și veți fi soldații buni ai acestei bătălii, adevărații israeliți după Spirit, 

ucenicii credincioși. Nu precupeți niciun efort pentru a dovedi adevărul acestui Cuvânt. Nu uitați că 

Hristos, pentru a da mărturie despre adevărul pe care l-a predicat, a permis ca trupul Său să fie distrus. De 

ce ar fi apărat El viața acelui trup, din moment ce spusese anterior că Împărăția Sa nu este din această 

lume? - La fel și voi - credeți că pentru a obține viața veșnică care vă așteaptă spiritul, se pot sacrifica 

multe obiective ambițioase pentru aceasta. 

69 Dacă vrei să îndepărtezi de la fratele tău petele întunecate pe care le poartă în suflet, trebuie mai 

întâi să devii tu însuți fără pată; dacă vrei să obții iertarea, trebuie mai întâi să ierți. 

70 Cât de frumos va fi pentru sufletul tău când va veni ultima clipă pe pământ, iar spiritul, plin de 

pace, va putea spune astfel Tatălui: "Doamne, totul este împlinit!". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 49  
1 Rugăciunea ta se înalță până la Mine ca parfumul florilor, iar Eu o accept. 

2 Lasă-ți spiritul să se bucure de pâinea vieții veșnice. Aceasta nu este prima învățătură pe care v-o 

dă Spiritul Meu Divin; ca om, M-am arătat deja în alt timp pentru a vă învăța să vă dezvoltați umilința, să 

trăiți pentru a face bine altora și să muriți pe crucea iubirii. Când auziți Cuvântul Meu, vi se pare că este 

prima învățătură pe care o primește spiritul vostru, pentru că nu ați înțeles învățătura anterioară. Astăzi vin 

din nou în căutarea celor bolnavi, care sunt toți copiii mei, pentru că voi toți gemeți în această vale a 

ispășirii și plângerile voastre ajung până la mine. 

3 Când durerea devine foarte puternică, atunci omul își amintește de Dumnezeu - oricât de indiferent 

și de rece s-a arătat față de învățătura Mea - își întoarce privirea spre Mine în dorința de a primi mila Mea 

și în disperarea sa trimite această rugăciune: "Doamne, de ce nu-mi acorzi ceea ce Îți cer atât de mult? 

Dacă nu-mi poți asculta rugămintea, scurtează-mi zilele pe pământ, căci nu are rost să fiu pe el doar pentru 

a suferi." Câtă ignoranță arătați când vorbiți astfel Tatălui vostru, care este numai dragoste pentru copiii 

Săi! 

4 De aceea vă scot din întunericul incomprehensiunii cu instrucțiunile Mele în acest moment, astfel 

încât chiar și în cea mai mare durere să nu vă abateți de la calea luminii. În curând vei înțelege că nu te-am 

creat pentru durere, căci suferința nu vine de la Mine, ci de la tine. Acum trebuie să mergi până la capăt 

pentru a-ți recăpăta lumina și puritatea pe care le-ai lăsat în zdrențe pe spinii căii. 

5 Este adevărat că viața ta este ca o mare furtunoasă în care te temi temporar să te scufunzi. Dar, din 

moment ce ați coborât atât de jos din cauza imperfecțiunilor voastre, credeți măcar în prezența și puterea 

Mea în acele momente când încercările voastre sunt foarte grele. Nu-mi dați ocazia să vă vorbesc așa cum 

am vorbit ucenicilor Mei din a doua eră, care călătoreau cu Mine într-o barcă și care, văzând marea 

spumegând și pe Isus adormit, I-au spus, plini de teamă și de neliniște: "Învățătorule, salvează-ne, că 

pierim". Răspunsul meu mustrător a fost acesta: "O, voi, cei cu puțină credință!". 

6 Iubiți oameni, pătrundeți învățătura mea, orientați-vă viața după exemplele acelor ucenici, căci și 

voi veți deveni ucenici. Amintiți-vă, copiii mei, că din anul 1950 nu veți mai auzi acest cuvânt. Folosiți-o 

acum, ca să vă purifice și să nu mai fiți pe calea păcatului. 

7 Sacrificiul meu de iubire din Era a doua v-a arătat cum să spălați petele pe care le purtați pe trup și 

pe suflet, chiar și pe cele pe care Sodoma și Gomora vi le-au lăsat ca moștenire*. M-am sacrificat pe Mine 

însumi de dragul instruirii oamenilor, pentru a le arăta calea ascultării și a iubirii prin care pot obține 

mântuirea lor. 
* Aceasta este o referire la păcatul cardinal al sodomiților, la pervertirea sexualității și la influența sa continuă 

până în zilele noastre. 

8 Acum, după ce v-am dat nenumărate învățături, sunteți echipați să vă salvați și să vă purificați 

singuri. V-am anunțat atunci că Mă voi întoarce printre oameni și iată-Mă aici, împlinindu-Mi 

promisiunea. 

9 Dacă toți cei care aud acest cuvânt nu simt prezența Mea, este pentru că materialismul, păcatul și 

ideile înrădăcinate în mintea lor îi separă de Maestru. Dar un moment de pocăință va fi suficient pentru ca 

ei să Mă simtă în spiritul lor. Lumina iubirii Mele îi va lumina ca pe Petru când a mărturisit divinitatea lui 

Isus ca răspuns la întrebarea Maestrului. Ei vor pune capăt răutății lor, vor privi cu groază la trecutul lor și 

vor începe o viață nouă - curată, utilă și demnă. De aceea vă spun să nu-i judecați pe frații voștri când vin 

în mijlocul vostru cu povara păcatelor și a viciilor lor. Nu-i respingeți, pentru că această intenție ar fi 

asemănătoare cu cea a grupului care a prins o femeie în adulter și a adus-o în fața lui Isus pentru a testa 

dreptatea Mea. Ce lecție severă le-am dat celor care se credeau liberi de păcate în comparație cu femeia 

adulterină, când le-am spus: "Cine se crede liber de păcate, să arunce primul piatra asupra acestei femei", 

iar ei s-au retras rușinați. 

10 Cât de înțelegători, sinceri și umili trebuie să fiți dacă nu vreți ca Eu să vă numesc ipocriți ca pe 

fariseii pe care i-am numit morminte spălate în alb - frumos pregătite pe dinafară și necurate pe dinăuntru. 

11 Privirea mea este scrutătoare și pătrunde în adâncul ființei tale și în cele mai adânci cotloane ale 

inimii tale. Mila Mea este gata să înregistreze faptele voastre în cartea vieții voastre, care va fi cea a 
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judecății voastre. Ai grijă să înregistrezi numai fapte bune, apoi pacea pe care o dobândește spiritul tău 

prin ele va fi semnul unor mari recompense în viața spirituală. 

12 Astăzi vă amintiți de acea zi în care Isus a fost acuzat de oameni și când chiar și copiii, urmând 

exemplul adulților, au strigat în inocența lor: "Răstignește-l!". 

13 M-am confruntat cu judecătorii și mare a fost bucuria celor care Îmi doreau moartea când am fost 

condamnat să fiu răstignit. Ca un miel care merge la sacrificiu, Mi-am plecat cu blândețe gâtul și am 

acceptat martiriul, așa cum este scris. 

14 Astăzi mă aflu din nou în fața judecătorilor mei. Vă arăt Adevărul Meu pentru ca voi să îl cercetați 

și să îl judecați, și știu că îi veți găsi defecte pe care nu le are, pentru a-l condamna ulterior. Judecați 

lucrarea Mea, dar lăsați în pace pe toți cei prin care v-am dat Cuvântul Meu. 

15 Există spirite printre voi care s-au purificat de marile lor greșeli din cele mai vechi timpuri și în 

sânul lui Israel până în zilele voastre pe pământ, pentru a fi pure atunci când vor locui în spațiul spiritual. 

Aceștia sunt cei care cred în prezența Mea în acest 

timp, și ei vor fi cei care îi vor întreba pe persecutorii Lucrării Mele: "Pentru ce imperfecțiuni vă opuneți 

acestei învățături?". La fel ca pe vremea lui Pilat, Pilat a întrebat mulțimea: "De ce îl acuzați pe omul 

acesta?". - Vocea mea va fi tăcută, așa cum au tăcut buzele lui Iisus cu acea ocazie, și voi permite ca, în 

timp ce unii vor judeca Cuvântul Meu, alții îl vor apăra, pentru că din această luptă va izbucni Lumina. 

Privirea mea iubitoare îi va cuprinde pe toți, iar iertarea mea va fi pentru toți la fel. 

16 Am fost adus în fața lui Ana și Caiafa pentru a fi acuzat, apoi în fața lui Pilat și Irod pentru a fi 

judecat. Adevărat vă spun că, în acest timp, Lucrarea Mea, Cuvântul Meu, va ajunge în fața Înaltului 

Consiliu și apoi în fața noului Pilat pentru a fi judecat. Vor exista oficiali de stat care vor crede în noua 

Mea proclamare și în acest mesaj; totuși, de teama lumii, vor tăcea și vor permite ca Doctrina Mea și 

adepții Mei să fie persecutați, în timp ce ei se vor spăla pe mâini, dar nu și petele pe care și le-au pus pe 

suflet. 

17 O nouă cruce îmi va fi dată în Era a treia. Aceasta nu va fi vizibilă pentru ochii muritorilor, dar de 

la înălțimea ei voi trimite mesajul Meu de iubire către umanitate, iar sângele Meu, care este esența 

spirituală a Cuvântului Meu, va fi transformat în lumină pentru spirit. 

18 Cei care M-au judecat atunci, astăzi aduc lumina în inimile oamenilor cu duhul lor pocăit pentru a-

și repara greșelile. 

19 Pentru ca învățătura Mea să triumfe asupra răutății oamenilor, ea trebuie mai întâi să fie biciuită și 

batjocorită ca Hristos la Stâlpul Sfintei Maria. Din fiecare rană trebuie să curgă lumina Mea pentru a 

lumina întunericul acestei lumi fără iubire. Este necesar ca Sângele Meu invizibil să cadă peste umanitate 

pentru a-i arăta încă o dată calea spre răscumpărare. 

20 Crucea pe care o puneți acum asupra Mea este mai grea decât cea din Era a doua. Atunci nu L-ați 

cunoscut pe Hristos, acum Îl cunoașteți cu toții și totuși Îl veți condamna. De data aceasta nu-l veți mai 

vedea pe Iisus gâfâind sub greutatea Crucii trecând prin fața casei voastre. Nu veți vedea Spiritul Meu 

împovărat de greutatea păcatelor voastre. Totuși, veți auzi vocea Mea spunându-vă: "Mi-e sete, omenire"; 

dar setea Mea va fi cea a iubirii. 

21 Maria, Mama iubitoare a lui Isus, nu-și va uni lacrimile cu pata de sânge a Fiului ei iubit; dar îți va 

trimite, pentru ingratitudinea ta, din Împărăția Cerurilor, iubirea ei tandră de Mamă a tuturor. 

22 Nu voi cădea pe drumul spre noua mea Golgota; de aceea, nu va fi nevoie ca un ajutor să-mi vină 

în ajutor, căci eu sunt cel puternic între cei puternici. Cu toate acestea, privirea Mea îi va căuta pe 

discipolii Mei, așteptând de la ei să fie credincioși, așa cum a fost apostolul Meu Ioan. 

23 Binecuvântat este cel care știe să interpreteze corect ceea ce v-a spus Maestrul în acest ceas de 

aducere aminte. Binecuvântați sunteți voi care l-ați ascultat pe Maestrul Divin în acest moment în 

învățăturile Sale de aducere aminte. Întunericul dens format de păcatul omenirii este prilejul ca Maestrul 

să îmbrățișeze crucea martiriului și să parcurgă din nou calea suferinței. 

Trăiți acum în Era a Treia și încă îi oferiți Domnului vostru paharul amărăciunii; dar eu îl accept cu 

umilință pentru a vă da o altă lecție de iubire. Peste Fața Mea curg sânge și lacrimi pe care le-am vărsat din 

dragoste pentru voi, iar la auzul cuvintelor Mele, lacrimile vin și ele la voi, forțând de la voi amintirea și 

pocăința. Acest plâns vă purifică și vă aduce mai aproape de Mine. 
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24 Voi, femeile care v-ați ispășit fărădelegile, fiți vesele, căci răul vostru va fi îndepărtat de la voi, ca 

să fiți tari pe calea vieții. Ai urmat-o pe Magdalena, dar după căderea ta te-ai pocăit. Fiți puternici, hrăniți-

vă sufletul și trupul și fiți vindecați. 

25 Eu am venit la păcătoși, nu la cei drepți; de aceea nu vă indignați. Îi iubesc pe toți copiii Mei, 

sănătoși și bolnavi, curați și pătați, și am grijă de ei toți. O inimă îmi cere lumină pentru copiii săi, alta 

mijlocește pentru mama sa bolnavă, iar Eu le acord mila Mea tuturor. 

26 Dacă ați plâns mult, consolați-vă; dacă alții dintre voi îmi cer sensibilitate pentru a plânge pentru 

păcatele voastre, acceptați-i și calmați-vă, pentru că plânsul este de asemenea ușurare și pace pentru inima 

împovărată de remușcări și vinovăție. 

27 Nu uitați: Când sacrificiul a fost împlinit, iar cei care Mă persecutaseră au crezut că lumina care 

luminase calea discipolilor Mei se stinsese pentru totdeauna și că odată cu tăcerea vocii Mele totul se va 

sfârși, au văzut în inima celor care Mă urmau o rază inextinghibilă a acelei lumini a eternității care nu se 

stinge niciodată. Căci dacă unii M-au judecat greșit, alții M-au iubit și, pentru că au știut să Mă urmeze, 

când le-am promis că voi reveni, au așteptat întoarcerea Mea, veghind și rugându-se, iar la toate 

manifestările Mele au simțit prezența Mea. 

28 La fel va fi și în prezent. Cei care au pătruns în miezul învățăturii Mele vor continua să privească și 

să aștepte cu respect împlinirea cuvintelor Mele, în timp ce ceilalți vor uita dragostea pe care le-am arătat-

o și zelul Meu de a-i răscumpăra. 

29 Văd durerea din fiecare inimă și, în timp ce buzele tac pentru că nu pot exprima în cuvinte ceea ce 

simt, spiritul se ridică și se împărtășește cu Mine. - Foarte aproape de inima ta, Spiritul Tatălui pulsează, te 

păzește și te binecuvântează. De asemenea, vă întăresc curajul, vă usucă lacrimile și vă binecuvântez pe 

toți cei care v-ați adunat în această zi pentru a asculta vocea Tatălui care v-a spus că după anul 1950 nu 

veți mai auzi Cuvântul Său prin intermediul minții umane. 

Sunteți asemenea apostolilor Mei din a doua eră, căci și ei M-au ascultat mult. Purtați Cuvântul Meu în 

inimile voastre pentru a-l putea transmite celor care nu M-au auzit prin intermediul unui purtător de 

cuvânt. 

30 Voi, pe pământ, comemorați anumite momente și zile care vă amintesc de faptele mărețe ale 

Maestrului vostru în drumul său prin lume, iar eu sunt cu voi cu Ființa și Prezența Mea în momentele în 

care vă amintiți de operele Mele. Dar numai oamenii au zilele lor stabilite pentru a celebra cu solemnitate 

comemorarea Patimilor Mele. În lumea spirituală nu sărbătoriți aceste evenimente, pentru că în eternitate 

nu există timpuri sau zile (definite); există doar o singură "zi" care continuă și nu se termină niciodată. Dar 

lucrările Mele divine sunt prezente în spiritul celor drepți care trăiesc aproape de Creatorul lor, iar adorația 

pe care o aduc Tatălui lor nu este doar în anumite momente, ci în mod perpetuu. 

31 O, ucenici, voi care ați luat parte la ospățul Meu și ați mâncat pâinea vieții veșnice pe care duhul 

vostru o dorea! Credeți că mor în fiecare an și că înviez din morți, dar acest lucru este doar în imaginația 

voastră, pentru că eu trăiesc în veșnicie. credeți că Duhul Meu coboară în bârlogurile viciilor și în locurile 

de ispășire pentru a aduce lumină celor rătăciți, iar Eu vă spun: Dacă o dorești, dacă mi-o ceri, o voi face, 

pentru că întotdeauna acord harurile mele pentru ca cei pierduți să găsească calea spre mântuire. Privirea 

Mea se oprește întotdeauna asupra celui care poartă lanțul de ispășire, iar Spiritul Meu este veșnic prezent 

în toate lumile și la toate nivelurile, fără a face nicio diferență pentru cineva din cauza cunoștințelor sau a 

maturității spirituale mai mari sau mai mici. 

32 Să știți, o, noi discipoli ai mei, că omagiile și tributul vostru pentru Domnul vor fi constante, fără 

să așteptați anumite momente sau zile pentru a le oferi, așa cum este constantă dragostea Tatălui vostru 

pentru voi. Dar dacă vrei să știi cum să-ți amintești zilnic de faptele mele de iubire fără să cazi în fanatism, 

îți voi spune: viața ta trebuie să fie un omagiu constant adus Celui care a creat toate lucrurile prin iubirea 

reciprocă. 

33 Acționează astfel și îți voi da ceea ce îmi ceri cu umilință: să ți se ierte fărădelegile tale. Eu vă 

mângâi și vă ușurez, dar vă spun: Când vă descoperiți greșelile și conștiința vă judecă, rugați-vă, 

îndreptați-vă greșeala, înarmați-vă cu putere pentru a nu comite din nou același păcat și pentru a nu fi 

nevoiți să mă rugați în mod repetat să vă iert. Cuvântul Meu vă învață pentru ca voi să vă înălțați și să dați 

acces la lumină și la spiritualizare. 
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34 Această învățătură este calea care vă conduce la Mine. Vrei să te bucuri de împărăția promisă? - 

Vă reamintesc legământul pe care l-ați încheiat cu mine pentru totdeauna și îl reînvie, pentru ca acest 

legământ să nu fie rupt. Vă întreb pe voi, oameni ai lui Israel: vreți să intrați în viața veșnică și să fiți cu 

Mine? - Simțiți-mă acum, în timp ce confirm și împlinesc profețiile și vă învăț cu răbdare, astfel încât în 

viitor fiecare cuvânt care va ieși din gura voastră să fie născut din spiritul vostru, pregătit dinainte de 

iubirea mea, și să se transforme în fapte de milă pentru frații voștri. 

35 Începeți să vă iubiți aproapele, suportați-vă suferințele cu supunere, lucrați-vă pâinea cu sudoarea 

frunții voastre. Iubiți-vă pe voi înșivă așa cum vă iubesc eu și vegheați asupra acestei națiuni pe care am 

ales-o dintre toate și pe care am numit-o "perla" în care am pus darurile mele de har. 

36 Nu vă comportați ca Toma atunci când vă pun la încercare, nu-mi cereți să vă permit să vă puneți 

degetele în rana de pe partea Mea pentru a crede. Dacă trebuie să vă dau o învățătură care vă face să 

tremurați, nu mă judecați greșit, nu vă îndoiți, ca să nu plângeți după aceea de remușcări. Căci viața 

voastră este un drum de încercări și de minuni, de dureri și apoi de bucurii, în care spiritul se formează pe 

scara perfecțiunii. 

37 Nu fiți ca Petru, nu vă lepădați de Cel care v-a dat învățăturile Sale cu atâta dragoste, nu vă rușinați 

de apartenența la acest popor și de darurile spirituale pe care vi le-am încredințat, pentru că atunci vă veți 

lepăda de Mine, nu de trei ori ca acel ucenic, ci de o mie de ori, de o mie de ori, pentru că v-ați înmulțit, 

iar lipsa voastră de credință va avea efect în alte popoare. 

38 Vegheați, ca nu cumva Cauza Mea să fie trădată, ca nu cumva sămânța lui Iuda să germineze în 

inimi și - când va veni ora trezirii pentru aceste inimi - ele, în confuzia lor, să creadă, ca și acel ucenic, că 

moartea trupească le va elibera de remușcările provocate de fărădelegea pe care au comis-o. Pentru că 

altfel vor intra în valea spirituală fără să găsească liniște pentru spiritul lor, care nu moare niciodată. 

39 Vedeți cum vă arăt adevărata viață atunci când mă apropii de voi și vă fac să simțiți prezența Mea. 

Dar sunteți puțini cei interesați să o cunoașteți; ceilalți "mor" treptat din lipsă de credință, pentru că nu ați 

crezut în Mine atunci când am devenit om în Era a doua. Astăzi, vă îndoiți din nou de Cuvântul Meu și de 

lucrările Mele vădite și Mă puneți la încercare, deși am venit doar să vă ridic la viața spirituală și să vă 

aduc la cunoștință adevărul. 

40 Spiritul meu suferă o patimă care nu se sfârșește. În fiecare clipă, El este înălțat pe cruce și coroana 

de spini îmi strânge tâmplele. Rănile mele se deschid și sunt sacrificat din nou pentru ca voi să găsiți în 

exemplul meu lecția iubirii pentru frații voștri și să trăiți veșnic. 

41 Astăzi vin la voi în Duhul Sfânt și vă spun că Eu trăiesc veșnic, în timp ce voi ați murit de multe 

ori pentru că, deși Mă aveți în jurul vostru și ați auzit Cuvântul Meu, nu știți să-l primiți în inima voastră 

așa cum face pământul când este răscolit de către semănător și sprijină germinarea seminței. De aceea, 

sămânța mea de iubire nu a dat roade de o sută de ori și nu s-a înmulțit, așa cum este voința mea. 

42 În acest timp judec pe cei vii și pe cei morți. Lumina iubirii Mele se revarsă în fiecare spirit și 

peste toată făptura. "Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați." Ferice de cei smeriți, căci ei vor culege 

slavă și laudă. 

43 Când va veni timpul, voi vă veți ridica, popor iubit, și veți face cunoscut fraților voștri Cuvântul 

Meu sfânt. Vă veți răspândi în toată lumea ca buni ucenici și această nouă Evanghelie pe care v-o las se va 

răspândi. Această lumină care emană din cel de-al șaselea sigiliu va ilumina umanitatea din acest timp și, 

odată cu ea, misterele vor fi luminate. Învățătura mea va prinde rădăcini în diferite națiuni și tot ceea ce 

oamenii nu au descoperit vor cunoaște prin lumina pe care o dau cele Șapte Peceți. Dar tu vei vorbi despre 

aceste învățături pe care le-ai primit și vei instrui oamenii în împlinirea poruncilor Mele. 

44 Atunci când copiii Mei vor pătrunde în miezul învățăturilor Mele, vor înțelege că a fost voința Mea 

să Mă unesc cu oamenii de la spirit la spirit, că m-am întors la ei pentru că Legământul Meu este 

indisolubil. 

45 Nimeni nu se poate numi viu dacă nu cunoaște adevărul Meu, sau discipol dacă comite acte 

criminale, deși are această instrucțiune. Am venit să aduc înapoi spiritele care au pierdut calea și să le 

eliberez de ignoranță și păcat. 

46 Purificați-vă ca Magdalena și trăiți pentru slujirea Mea. Ea s-a convertit din dragoste și pocăință. 

Deoarece lumea nu s-a trezit la iubirea mea, onorați-mă (cel puțin) voi, cei care m-ați ascultat, împlinind 

porunca care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 
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47 Națiunile care se războiesc astăzi sunt "Fecioarele nebune" care nu au vrut să stea treze, iar când a 

apărut Soțul și a bătut la ușa lor, au adormit. Acest popor (de aici) M-a simțit și, prin urmare, a reușit să 

mențină pacea. 

48 Am fost slujitorul vostru pentru a vă învăța umilința. Ori de câte ori Mi-ai cerut pe bună dreptate, 

ți-am acordat, voința ta este a Mea; îmi ceri să nu-ți lipsească hrana, să țin lipsa din casa ta și îți dau ceea 

ce este necesar. Îți dau totul fără ca tu să ceri nimic, pentru că Eu sunt Tatăl tău și te iubesc. Ce durere îl 

poate chinui pe copil pe care tatăl nu o simte? Cine dintre voi n-are pâine la gură, cine nu este îmbrăcat sau 

cine nu are un acoperiș? - Eu veghez asupra tuturor copiilor Mei. Aerul curat vă hrănește, câmpurile vă 

oferă semințele și fructele lor pentru a vă hrăni. Nu a lipsit nici un izvor care să vă dea apa sa pentru a vă 

potoli setea. I-am dat omului inteligența pentru ca el să poată căuta mijloacele de trai și să trăiască o viață 

suficientă, descoperind în natură ceea ce este necesar pentru bunăstarea sa. Înțelegeți că nu voi sunteți cei 

care ați creat ființele și le susțineți viața, ci Eu, care vă iubesc și care atribui fiecărei creaturi destinul său. 

49 În acest timp în care M-am făcut cunoscut în Duhul pentru a vă da învățătura Mea, vă spun: 

împliniți cel de-al treilea Testament pe care vi-l las. Lasă-ți spiritul să vină la Mine în grabă, acceptă harul 

Meu, astfel încât lumina Mea să strălucească în tine și "Cuvântul" să fie pe buzele tale. 

50 Spălați-vă cu lacrimile voastre de ispășire și pocăință. Creșteți-vă înțelegerea prin rugăciune, astfel 

încât concluziile voastre să fie corecte. Atunci veți simți asupra voastră lumina inspirației Mele, iar 

încântarea voastră va fi incomensurabilă. După ce ați primit această inspirație divină, veți porni să le 

vorbiți fraților voștri despre Lucrarea Mea, și vă spun cu adevărat, cuvântul vostru va fi o mărturie a 

adevărului. 

51 Eu v-am făcut cunoscută învățătura Mea prin Cuvântul care a fost proclamat pe buzele multor 

purtători de cuvânt, în multe locuri de adunare, cu unul și același sens spiritual și în una și aceeași formă, 

și care (în toate) a marcat aceeași cale și a indicat același țel. 

52 Nici unul dintre cei care M-au auzit în acest timp nu poate pretinde - fără să mintă - că nu M-a 

înțeles, pentru că toți cei care au fost chemați au fost pregătiți dinainte. Cuvântul meu este o comoară 

divină pe care nu vreau să o păstrați doar pentru voi înșivă. Nu te îmbogăți zgârcit, căci altfel, crezând că 

ai multă înțelepciune, nu vei avea nimic. Adevărat vă spun că egoismul este întuneric, iar întunericul din 

suflet este ignoranță. 

53 Detaliată și clară este învățătura Mea în Era a Treia, o învățătură pe care Ilie v-o explică prin 

Cuvântul Său și pe care, în plus, frații voștri spirituali* o fac ușor de înțeles prin sfaturile lor, pentru ca voi 

să nu trăiți în eroare. Care dintre discipolii Mei care a primit această instrucțiune se va putea simți prea 

slab pentru a îndeplini porunca Mea de a aduce acest mesaj oamenilor? 
* Aceasta se referă la spiritele păzitoare, care puteau, de asemenea, să se facă cunoscute prin intermediul 

protejaților lor. 

54 Vreau să învățați toate căile și mijloacele de a practica caritatea activă, pentru ca voi să nu-Mi 

spuneți: "Tată, cum poți să vrei să împart pâinea sau banii mei cu aproapele meu, când sunt atât de 

puțini?". - Dacă nu știți cum să practicați caritatea, nu vă puteți instrui frații în aceste învățături. 

55 Adevăr vă spun că, dacă în multe ocazii mâinile voastre sunt goale în fața celor nevoiași, totuși 

spiritul vostru va găsi întotdeauna în el însuși ceva de dăruit. Dacă nu aveți nimic material de împărțit cu 

frații voștri, lăsați spiritul vostru să ofere din ceea ce are. Dar înțelegeți că, dacă este necesar ca milostenia 

voastră să constea în lucruri materiale, nu trebuie să vă sustrageți de la îndeplinirea datoriei voastre 

spunând că a fost suficient cu intenția (bună). Învățați de la Tatăl vostru, care vă dă totul, atât pentru duh, 

cât și pentru trup. Învățați de la Isus, care v-a învățat să dați totul din dragoste pentru frații voștri. 

56 Poartă-ți crucea cu răbdare și iubire, ca să-ți pot spune: Fiți binecuvântat! 

În inima unora dintre copiii Mei văd furtuni dezlănțuite și le spun: vegheați și rugați-vă, căci furtuna va 

trece și veți vedea curcubeul păcii strălucind din nou. 

57 Mâine, când necazul va cuprinde omenirea, veți mulțumi pentru că ați reușit să vă întăriți spiritul 

datorită încercărilor prin care treceți astăzi. Dacă ați putea vedea imaginile de durere, foamete și mizerie 

care există cu milioanele în națiunile aflate în război, nu ați îndrăzni să vă plângeți; și vă spun cu adevărat, 

chiar dacă mulți dintre frații voștri nu Mă binecuvântează, cel puțin nu blasfemiază! 
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58 Vegheați și rugați-vă, faceți-vă vrednici de binefacerile Mele și distrugeți prin rugăciune tot ceea 

ce provoacă depravarea umană. 

59 După haosul care se apropie, oamenii vor căuta iubirea mea părintească și Mă vor găsi în 

așteptarea tuturor copiilor mei. Pentru că în Era a Treia toată omenirea Mă va recunoaște și toți se vor uni 

spiritual în aceeași închinare la Dumnezeu. 

60 Oamenii s-au comportat ca "Fiul risipitor"; dar când vor fi risipit chiar și ultima rămășiță a 

moștenirii lor, își vor aminti de Tatăl lor și se vor întoarce la El. 

61 Eu vă avertizez pe toți cu cuvântul Meu profetic. Ascultați-o și răspândiți-o astfel încât mâine, 

când o veți vedea împlinită, să vă dați seama că Tatăl vostru a fost cel care v-a învățat. 

62 Cât de departe este omenirea de bătălia spirituală care vine asupra ei! Câți dintre copiii Mei, ale 

căror buze nu au rostit niciodată numele Meu, vor fi surprinși să îl audă lăudat peste tot! 

63 Vă spun să rostiți numele meu doar atunci când considerați că este esențial, pentru a-i învăța pe 

frații voștri respectul față de Tatăl. 

64 Când vedeți că toată moralitatea, virtutea și dreptatea au plecat din lume, reînnoirea ei vi se pare 

imposibilă; dar tocmai în aceasta se va revela măreția Doctrinei Mele. 

65 Lăsați învățătura Mea să înflorească în inimile voastre. Priviți-vă unii pe alții cu dragoste, ajutați-

vă reciproc în sarcina voastră spirituală, stați unul lângă altul în încercări. 

66 După ce vă veți fi pregătit prin împlinirea Legii Mele, voi da semne umanității care vor face 

cunoscută unirea voastră. 

67 Când veți fi echipați pentru ca frații voștri să simtă în inimile lor dorința de a trăi în sânul acestui 

popor? Înțelegeți cât de gravă este sarcina și responsabilitatea celor care M-au auzit prin intermediul minții 

umane în acest timp al manifestării Mele. 

68 Iubiți-vă unii pe alții și veți vedea mari mulțimi care vă vor urma, pentru că oamenii așteaptă doar 

un exemplu de adevărată milă și iubire pentru a urma adevărul Meu. Dacă veți culege credința în inimile 

fraților voștri, veți simți iubirea Mea în ființa voastră, și atunci nu va exista o răsplată mai mare pentru 

spiritul vostru decât pacea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 50  
1 Precum ciocârlia care-și întinde aripile pentru a-și acoperi puii, așa se întinde iubirea mea peste 

tine. 

2 Această voce care vă cheamă este cea a Maestrului Divin; acest cuvânt vine de la Cel care a creat 

toate lucrurile. Cel care are puterea de a face toate lucrurile va transforma piatra din inima ta într-un 

sanctuar al iubirii și al înălțării și va aprinde lumina acolo unde era doar întuneric. 

3 Unii dintre voi vor fi transformați și echipați de Învățătura Mea pentru a merge în căutarea celor 

care sunt pierduți în deșert, pentru că așa văd Eu viața umană - ca pe un deșert. Unii se simt singuri în 

mijlocul a milioane de suflete, tânjind de sete, fără ca cineva să le ofere puțină apă; acolo îi voi trimite pe 

noii mei apostoli. 

Vreau ca numele Meu să fie rostit din nou cu dragoste de unii și să fie auzit cu emoție de alții. Vreau ca 

ea să fie cunoscută de cei care nu o cunosc. Există oameni - bătrâni, femei și copii - care nu știu nimic 

despre existența Mea. Vreau ca toți să Mă cunoască și să știe că în Mine au cel mai iubitor Tată, că toți Mă 

aud și Mă iubesc. 

4 Trebuie să vă pregătiți, pentru că este foarte aproape momentul în care Mă voi face simțit în 

spiritul vostru. Voi veni la voi și voi bate la ușa fiecărei inimi: Ferice de cel care știe să-mi dea adăpost. 

Unora le voi cere pâine, altora apă, așa cum v-a proorocit ucenicul Meu Ioan: "Iată, Eu stau la ușă și bat. 

Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra și voi lua cina cu el, și el cu Mine. 

5 Înțelegeți că nu vă voi cere lucruri materiale, ci fapte de iubire din spiritul vostru. Pentru că foamea 

și setea Mea este ca voi să vă iubiți unii pe alții și să trăiți în pace. 

6 Lăsați iubirea Mea să germineze în inimile voastre și cu ea să stingă setea care mistuie această 

umanitate. 

7 Eu nu am obosit să te aștept, dar tu ai obosit de atâta rătăcire, căci ți-ai lungit calea (de dezvoltare). 

Nimeni să nu se teamă să Mă urmeze, căci Eu voi fi toiagul lui. 

8 Luptați pentru ca umanitatea să fie spiritualizată. Când îl veți vedea realizat, vă veți bucura și veți 

mulțumi Tatălui vostru. Dar dacă nu vi se acordă să experimentați acest lucru, nu vă temeți, lăsați sămânța 

să fie semănată. Căci dacă nu culegeți roadele de aici, le veți culege în viața care vă așteaptă. Cum va fi 

acea viață? - Nu vă faceți griji, credeți în ea, pentru că este infinit mai frumoasă și mai perfectă decât cea 

în care trăiți astăzi. În limbajul vostru nu există cuvinte care să poată descrie sau exprima Divinul, iar dacă 

v-aș descrie această viață în orice formă, nu ați înțelege-o spiritual și nici nu ați înțelege-o. În fiecare lume 

și la fiecare nivel pe care îl atingeți, vă voi spune ceea ce trebuie să știți acolo. Totuși, am multe să vă 

dezvălui în această lume, pentru ca voi să vă ridicați la cei care vă așteaptă fără să vă împiedicați de 

obstacolele de pe cale. 

9 Vreau ca omul să dobândească înțelepciunea de a fi umil și în același timp caritabil. Vedeți câți, 

printr-o cunoaștere puțină, devin vanitoși, se simt mari, apucă un sceptru și se încoronează în fața fraților 

lor. Fiți umili cu inima, fiți simpli și amabili, și atunci vă voi încununa, dar nu cu deșertăciuni omenești. 

Nu este nevoie ca omenirea să vadă această recompensă. - Nu căutați recompense printre oameni care au 

foarte puțin de oferit. Căutați ca Acela care este toată dreptatea și posedă totul să vă răsplătească. 

10 Nu vă opriți în călătoria voastră prin viață, nu faceți un pas înapoi în dezvoltarea voastră. Gândiți-

vă la câte suferințe și vicisitudini v-au adus în acest punct. Pescarul de inimi v-a eliberat și v-a adus în 

siguranță; nu vă murdăriți din nou. 

V-am trimis pe pământ ca să vă ispășiți fărădelegile și nu ca să le înmulțiți. Să nu credeți - pentru că 

vedeți că vă iert orice fărădelege - că dreptatea Mea nu poate veni niciodată la voi și să vă oblige să vă 

treziți din visul vostru de măreție. Lasă pacea iubirii Mele să-ți dezvăluie tot ceea ce Voința Mea vrea să 

știi, astfel încât să nu fie durerea justiției Mele cea care îți vorbește. 

11 Învățați, folosiți instrucțiunea divină și lăsați-o să devină acțiune. Acesta va fi (cel mai bun) mod 

de a dovedi că ați învățat de la Mine. Dar dacă vă întreb ce ați făcut cu învățătura mea plină de iubire, sper 

că nu veți răspunde că nu ați înțeles ceea ce ați auzit și că totul vă este necunoscut. Dacă voi, care ați auzit 

cuvintele Mele, ați dovedi prin faptele voastre că dragostea și dreptatea Mea sunt false, ce sămânță ați lăsa 

pe pământ? 
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12 În acest moment, este voința Mea ca voi să vă rugați pentru națiunile lumii, pentru frații voștri în 

umanitate, și vă promit că voi coborî la voi toți ca o "ciocârlie "*, așa cum am coborât deja la voi. 
* "Lark" este un simbol poetic pentru Domnul care coboară la noi în Won Său pentru a ne încânta și a ne proteja, 

așa cum ciocârlia ne încântă cu cântecul ei și își protejează puii cu aripile ei. 

13 Văd cu dragoste și bucurie că v-ați pregătit cu toții pentru a Mă primi - unii cu faptele lor bune, 

alții cu durerea lor, iar alții cu penitența spirituală. A trebuit să parcurgi cărări spinoase pentru a ajunge la 

copacul în care cântă privighetoarea, al cărei cântec dă pace inimii. 

14 Când ați plecat pe căile vieții, ale experienței și ale dezvoltării, ați plecat cu moștenirea voastră; dar 

acum, când auziți vocea mea, care v-a surprins la jumătatea drumului, vă găsesc fără moștenire. 

15 Ce moștenire înseamnă Maestrul? - Cea a spiritului. Căci, în timp ce unii au pierdut-o, alții au 

schimbat-o cu deșertăciunile lumii. Dar a venit momentul în care ați simțit nevoia de daruri spirituale și, 

nemaiavând aceste daruri în voi înșivă, ați început să le căutați cu frică, într-un fel sau altul. De aceea vă 

numesc adesea "fii risipitori", pentru că sunteți ca cel despre care v-am vorbit în parabola mea. 

16 În inimile voastre sunt gravate urmele furtunilor care au trecut peste ele, pe picioarele voastre sunt 

încă proaspete cicatricile lăsate pe ele de spinii de pe drum, iar în întreaga voastră ființă văd truda unei 

vieți care acum înțelegeți că nu poate fi cea veșnică. 

17 Spiritul tău a trecut printr-o noapte lungă de nesomn și lacrimi, dar speranța în care te-ai pus atunci 

când ai pornit să Mă cauți nu a fost dezamăgită. Căci o zare frumoasă te-a surprins și ți-a orbit pentru 

câteva clipe spiritul. 

18 În cele din urmă, fiul risipitor - prezent în inimile tuturor celor care alcătuiesc acest popor - s-a 

întors în casa tatălui său, a auzit din nou vocea Lui și s-a simțit îmbrățișat de o iubire infinită. Rușinea de 

a-și arăta hainele rupte și picioarele fără sandale a dispărut când a simțit sărutul părintesc pe frunte, ca 

dovadă că totul era iertat de acel tată care așteptase mult timp întoarcerea fiului. 

19 De aceea v-am spus în această zi că v-ați pregătit cu toții să mă primiți și că v-ați făcut demni de 

mângâierea mea. După ce te-ai odihnit și după ce plânsul din pieptul tău a încetat, Tatăl tău, 

transformându-se în Maestru, ți-a dat instrucțiunile Sale pentru ca tu să începi să îndeplinești sarcina 

pentru care ai fost creat și trimis pe pământ. 

20 Cine își sporește iubirea față de Tatăl și devine ucenicul Său, nu mai poate rata drumul după aceea. 

Pe toți aceștia îi las să intre în sanctuarul Meu, pentru ca, văzând puritatea și perfecțiunea care domnesc în 

el, să nu îndrăznească să-l pângărească vreodată. 

21 Neofitul se entuziasmează cu bucurie la discursul de învățătură al Maestrului Divin și, pătrunzând 

în esența învățăturii Sale, își dă seama că moștenirea pe care credea că a pierdut-o în călătoria vieții sale a 

fost întotdeauna cu el. Dar ochii lui nu au văzut-o și inima lui nu a simțit-o, pentru că era surd, orb și 

insensibil la darurile sale spirituale. Întărit din nou, sigur și încrezător, el are dorința - pentru că își iubește 

Creatorul și se simte iubit de El - de a parcurge din nou drumurile pe care le-a lăsat în urmă. Dar nu pentru 

a se rătăci, ci pentru a-i lumina, pentru a îndepărta spinii, pentru a-i căuta pe rătăciții rătăciți și a le arăta 

direcția spre acel copac în care el însuși și-a recăpătat viața și credința. 

22 Fericiți sunt cei care caută neobosit adevărul și, cu atât mai mult, cei care nu-l păstrează pentru ei 

înșiși după ce l-au găsit, ci îl aduc oamenilor pentru a lumina calea fraților lor cu lumina lui. 

23 Eu v-am numit "lucrători" și puteți fi în adevăr. Eu v-am dat timpul, sămânța, apa, câmpurile și 

uneltele. 

24 Simplu este simbolul în care vă vorbesc, pentru ca voi să înțelegeți tot ceea ce vreau să vă spun în 

aceste învățături. 

25 Las peste spiritul tău roua mea de iubire care te face roditor și te mângâie. Nici pe munți, nici pe 

văi, nici pe văi, nici pe flori nu am lăsat să curgă un har atât de mare ca peste tine. Iubirea mea va fi 

întotdeauna cu voi, dar acest Cuvânt, pe care vi-l dau acum prin intermediul intelectului uman, nu va fi cu 

voi pentru totdeauna. 

26 Ascultați cuvintele Mele și păstrați-le în inimile voastre. Dacă nu am acordat umanității să mă 

întorc pe pământ ca un om nou, așa cum este dorința și convingerea multora, nu vă voi acorda să 

continuați să mă auziți sub această formă după timpul indicat, adică la sfârșitul anului 1950. Astăzi încă nu 

știți ce am pregătit pentru voi după acel moment. 
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27 Vă voi echipa pentru a vindeca bolnavii, pentru a mângâia văduvele și orfanii, pentru a converti 

păcătoșii cu cuvinte de autoritate, pentru a vindeca "leproșii" și pentru a umple de lumină calea spirituală a 

fraților voștri. 

28 Din nou vă las moștenire și vă las sămânța vieții, a iubirii și a spiritualizării. Nu vă mai pierdeți 

moștenirea în viața voastră. 

29 Vă las pacea Mea, căci Eu sunt pacea care se răspândește peste lume, ca aripile ciocârliei care își 

acoperă puii în cuib. Când veți fi voi, din punct de vedere spiritual, ca niște ciocârlii de pace? 

30 Te-am lăsat să te naști în acest cuib de iubire unde nu ți-a lipsit niciodată hrana și unde învățătura 

mea îți umple inima de încântare. Ești încă slab, aripile nu ți-au crescut încă, penele tale sunt puține. Dar 

va veni o zi în care te vei simți suficient de puternic pentru a zbura în zbor, pentru a depăși distanțele și a 

înfrunta furtunile furioase. Nu vă comportați ca aceia care au vrut să părăsească cuibul înainte de vreme și 

au căzut la pământ pentru că nu știau încă să-și bată aripile. Așteptați până când vă voi arăta calea, și 

atunci nu vă veți rătăci. Ca un mare stol de ciocârlii vă veți împrăștia, luând cu voi o ramură de măslin ca 

simbol al păcii, iar în frunzele copacilor vă veți construi noi cuiburi. 

31 Mă întrebi de ce am venit la tine în acest moment, iar eu îți spun: Nu ești conștient de tot ceea ce se 

întâmplă în mediul tău? Nu știți că ceea ce s-a întâmplat în lume în ultima vreme și ceea ce se întâmplă în 

prezent înseamnă vestirea venirii și prezenței mele printre oameni? 

32 Vedeți cum războiul a pus stăpânire pe cele mai avansate națiuni, cum răutatea a ajuns la cel mai 

înalt grad de dezvoltare. Minciunile sunt primite ca și cum ar fi adevăruri; știința, dezvăluind marile 

secrete omenirii, a permis ca acestea să fie folosite pentru distrugere. Și câte activități necinstite a 

sancționat lumea ca fiind bune! Tocmai atunci vă apar eu pentru a vă lumina mințile și a vă opri în fuga 

voastră frenetică spre abis. 

33 Eu vă vorbesc cu adevărul Meu etern și vă spun: Dacă căutați plăcerea și doriți știință, veți găsi în 

Mine adevărata știință și adevărata plăcere. 

34 Cât de mică este planeta voastră, și totuși cât de departe trăiți! Câtă discordie există în lumea 

voastră! 

35 Omul nu mai este ignorant, dezvoltarea sa spirituală și intelectuală este mare; de aceea și 

responsabilitatea sa în acest moment de încercare este foarte mare. Omul din acest timp va spune, poate, că 

nu cunoaște legile Mele și dreptatea Mea. Dar acesta nu este adevărul, pentru că el are un spirit de lumină 

în el. Motivul (pentru încălcările legii) este că spiritul cedează ispitelor și plăcerilor lumii, căreia îi pune la 

picioare darurile sale spirituale și în fața căreia își pleacă gâtul. 

36 Umanitate, din dragoste pentru voi, am coborât și m-am materializat în această formă. Duhul Meu 

coboară în abisuri și mâna Mea ajutătoare se întinde pentru a salva oaia pierdută. Eu vă învăț să vă rugați 

și să cereți cu duhul, nu cu buzele, căci nu trupul trebuie să ceară, ci duhul este cel care știe de ce are 

nevoie. V-am dat limba ca să puteți comunica cu frații voștri. 

37 Limbajul spiritului este dincolo de limbajul și gândirea voastră. Cum poate corpul să exprime ceea 

ce simte spiritul? Întotdeauna aceste expresii vor fi sărace, și imperfecte aceste expresii în rugăciune. 

Întotdeauna o lacrimă care izvorăște din ochiul tău și pe care de multe ori nimeni nu o vede va vorbi mai 

bine Tatălui - un plâns care se sufocă în pieptul tău, o durere pe care o aduci în tăcere în fața Mea și o 

suporți cu răbdare, sau faptele tale bune al căror conținut spiritual se înalță până la Mine așa cum florile 

degajă mireasmă. 

38 Eu dovedesc prezența Mea printre voi prin faptul că vă învăț. Cineva ar putea spune: "Maestre, 

este dificil să punem în practică învățătura Ta și poate că nu este potrivită pentru vremurile noastre 

materialiste". Dar vă spun că același lucru s-a spus și despre Cuvântul Meu în cea de-a doua eră, și totuși 

păgânii și închinătorii la idoli au fost cei care s-au convertit cel mai repede la el. 

39 Așa cum v-am anunțat aceste vremuri de mare suferință, vă spun și că atunci când confuzia va fi 

trecută, va veni armonia între oameni. 

40 Cei aroganți, cei care se cred mari, cei care nu au milă și dreptate, vor fi reținuți pentru o vreme în 

lumea de dincolo, pentru ca bunătatea, pacea și dreptatea să poată progresa pe pământ, iar spiritualitatea și 

buna știință să crească în mijlocul lor. Pentru că nu va fi necesar să duceți o viață mistică* pentru a-mi fi 

pe plac și nimeni nu va fi obligat să mă urmeze. Căci lucrările pe care Mi le oferiți sub constrângere nu vor 

fi acceptate de Mine. Doar jertfele de bunăvoință, impulsurile sincere, dragostea spontană ajung la Mine. 
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Nici nu vreau să Mă slujiți de frica de pedeapsă. Este timpul să știți că Dumnezeu nu-și pedepsește copiii. 

Prin urmare, nu Mă mai răniți cu judecățile voastre rele (despre Mine). 
* Total absorbit de spiritualitate și retras din lume. 

41 Nu vă lăsați niciodată călăuziți de interesul propriu și nu dați nimic pentru că vă gândiți în avans la 

răsplată, pentru că aceasta nu este nici dragoste, nici milă. Spiritul tău nu se așteaptă să culeagă iubire în 

lume ca răsplată pentru faptele sale bune, pentru că nu ai venit pe pământ să culegi iubire, ci să o semeni. 

Secerișul nu este din lumea aceasta. 

42 Cei care și-au îndeplinit misiunea în această viață au părăsit-o cu pace în suflet, cu zâmbetul pe 

buze, plini de satisfacție și umilință, și au binecuvântat pe toți fără să se gândească la toată durerea pe care 

au cules-o pentru dragostea pe care au semănat-o. Eu sunt răsplata perfectă și dreaptă pentru faptele 

voastre. Nu uitați că v-am spus: "Tot ce veți face fraților voștri, Mie îmi veți face". 

43 Dacă, de dragul unui scurt act de pocăință și de înălțare spirituală, raza Mea divină coboară peste 

aceste trupuri (ale purtătorilor de voce) și pune pe buzele lor cuvântul care exprimă instrucțiunea Mea 

divină, care vă mișcă și vă face să tremurați de dragostea ei - ce vă va da Tatăl doar atunci când, plini de 

merite în spiritul vostru, vă veți găsi în cealaltă lume? 

44 Ba chiar vă spun: Cereți-Mi sceptrul Meu și vi-l voi da! Da, copiii mei, știți să cereți și totul vi se 

va da, căci dacă într-o zi vă veți face vrednici de sceptrul meu, nu vi-l voi refuza. Dar vreau să înțelegeți 

corect acest cuvânt, ca să nu fiți confuzi. 

45 Mulți oameni cu studii recunoscute din lume nu Mă vor putea recunoaște în această formă și Mă 

vor nega. Dar nu vă mirați de aceasta, căci v-am anunțat-o demult, când v-am spus: "Binecuvântat să fii, 

Tată, că ai descoperit adevărul Tău celor minori și l-ai ascuns celor învățați și înțelepți". Totuși, acest lucru 

nu se datorează faptului că ascund Adevărul Meu de cineva, ci mai degrabă pentru că aceia a căror minte 

este neîngrădită, în sărăcia sau insignifianța lor (spirituală), Mă pot simți mai bine, în timp ce cei 

înzestrați, a căror minte este plină de teorii, filozofii și doctrine de credință, nu Mă pot nici înțelege, nici 

simți. Dar Adevărul, care este pentru toți, va ajunge la fiecare la timpul stabilit. 

46 Mulți vor veni și vă vor spune că nu sunt Eu cel care vă vorbește, că nu este Ființa mea divină cea 

care se revarsă în acest Cuvânt. Atunci, unii dintre voi vor avea îndoieli și Îmi vor spune în durerea lor: 

"Învățătorule, cum este posibil ca eu să-mi pierd credința și (acum) să continui să trăiesc fără Lege și fără 

Dumnezeu?". Dar Eu vă spun cu adevărat că cel care M-a simțit și M-a trăit nu Mă mai poate nega. 

47 O furtună de idei și forțe întunecate a divizat mult timp poporul. O furtună de lumină îi va uni în 

acest moment. Turnul Babel, pe care l-au construit oamenii, a fost distrus, dar în inimile popoarelor și ale 

raselor acel turn al mândriei a continuat să crească. Numai o furtună spirituală o poate dărâma, iar această 

furtună începe acum să-i zdruncine temeliile și zidurile. Dar când acest turn va fi distrus, în locul lui se va 

ridica un altul, care nu va putea fi distrus, deoarece bazele sale solide nu vor fi cele ale dezbinării, ci ale 

fraternității și armoniei. 

48 Pentru a vă ajuta să înțelegeți învățătura Mea, vă spun: primiți-Mă în inima voastră pentru a 

înțelege învățătura pe care v-o dezvălui în acest timp. Acest Cuvânt pe care vi-l dau este Noul Testament 

care vă va conduce la viața veșnică. Binecuvântat este cel care recunoaște valorile înalte ale acestui 

Cuvânt, pentru că atunci va recunoaște valorile înalte care există în lumea de dincolo. 

Nu cereți dovezi pentru a crede, pentru că ați imita popoarele păgâne din antichitate, iar acum sunt alte 

vremuri. Nu vă împingeți materializarea și îndoielile atât de departe încât să vă renegați profeții și chiar să-

i ucideți, așa cum ați făcut în Prima Eră. 

Te-ai născut din nou în trup pentru a face un pas înainte pe calea evoluției, nu pentru a te opri la 

aceeași lecție. Dacă noua Mea învățătură este mai profundă - vedeți cum Eu Însumi v-o explic, ca să o 

înțelegeți. 

49 Cu toții primiți aceeași învățătură, dar nu toți aveți același număr de reîncarnări. Trăiți în Era a 

Treia și unii încă nu știu în ce eră trăiesc, nici care este adevărul, nici care este calea corectă. 

50 Acesta este timpul luminii și al spiritului, iar mulți încă nu cunosc adevărata închinare la 

Dumnezeu. În timp ce unii nu au nici cea mai mică teamă de dreptatea Mea, alții se tem de Dumnezeu într-

un mod eronat și nejustificat. 
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Eu le spun ucenicilor Mei că omul trebuie să se teamă de el însuși, pentru că el este cel care lucrează, 

cel care construiește sau distruge. Cât de nedrepți vă arătați față de Tatăl vostru când, în durerea profundă 

pe care v-o provocați, îmi spuneți: "Doamne, de ce mă pedepsești?". - Nu pun o coroană de spini pe capul 

copiilor Mei, nici nu pun o cruce grea pe umerii lor. Se condamnă singuri, se încoronează și se încarcă de 

muncă. 

51 Isus, cel neprihănit, a acceptat coroana pe care i-ați acordat-o și crucea pe care i-ați impus-o, 

pentru că jertfa și sângele Său erau singurele lucruri demne de a marca prin exemplul Său calea pe care 

trebuie să urcați pentru a vă curăța de păcatele voastre. 

52 Eu sunt judecătorul vostru, dar judecata Mea, care este irevocabilă și inexorabilă, izvorăște din 

iubire. Astăzi îi judec pe cei vii și pe cei morți, dar învățați să înțelegeți cine sunt cei vii și cine sunt cei 

morți. Eu sunt învierea și viața, înviind la o viață nouă pe cei care erau morți față de adevăr. Eu vin ca 

Rege, dar nu port coroana vanității, căci Împărăția Mea este cea a umilinței. Pentru mulți, eu sunt mortul 

care învie, pentru că am venit în Duhul Sfânt pentru a spune din nou omenirii că "Împărăția mea nu este 

din această lume" și că, pentru a auzi vocea Regelui și Domnului vostru, este necesar să vă ridicați spiritul 

pentru a ajunge la El. 

53 Cine a cedat ispitelor în timpul șederii sale pe pământ și a fost sclavul lumii și al patimilor, 

moartea îl va surprinde fără putere și fără dezvoltarea sufletului, ca și cum ar fi purtat moartea în sine. 

54 Răul tronează în lume și este venerat în toate formele posibile. Binele este batjocorit și combătut ca 

și cum ar fi dăunător sau inutil. Dar când vocea mea vă cheamă din infinit să veniți la mine pe calea 

binelui, care este singura cale care duce la mine, este pentru că eu sunt Creatorul vostru și pentru că îmi 

aparțineți. Dacă vă caut pe voi, este pentru că vă iubesc și nu vreau ca nimeni să piardă fericirea pe care o 

am rezervată pentru toți. Am venit ca un hoț să te surprind, dar ceea ce căutam este spiritul tău. De vreme 

ce v-am văzut purtând o cruce grea, nu a fost nevoie să-i măresc greutatea prin judecata mea, ci vă ajut să 

o purtați. 

55 Adevărat vă spun că nu pot încă să cer de la voi fapte desăvârșite, pentru că v-ați născut în păcat și 

trăiți în păcat. Dar vă asigur că, prin puterea Cuvântului Meu, voi face ca virtuțile să izvorască din inimile 

voastre. Darurile care sunt prezente în duhul tău și pe care omenirea le credea proprii doar drepților și 

profeților de altă dată, apar acum chiar și în marii păcătoși și, prin intermediul acestor daruri, omenirea va 

fi salvată. 

56 Sunt însetat de iubirea ta, flămând de pacea ta. Dar dacă și voi sunteți flămânzi și însetați, ce puteți 

să-mi dați? Îndeplinirea misiunii tale spirituale este aceea de pace. Veghează și roagă-te pentru ca acest dar 

pe care ți l-am încredințat să devină realitate. Rugați-vă zilnic pentru o perioadă scurtă de timp și folosiți-

vă restul timpului pentru a vă îndeplini îndatoririle spirituale, dar și cele materiale. 

57 Spune-le oamenilor că am luminat calea păcătoșilor, ca să scape de pieire. Eu vin în căutarea celor 

pierduți, căci cei drepți sunt deja cu Mine. 

58 Vă voi învăța să treceți prin lume cu blândețe și în același timp cu fermitate. Când a început 

manifestarea Mea în acel moment, cine ar fi putut să vă spună de toate harurile spirituale de care vă veți 

bucura? 

59 Ați cercetat profețiile din vremurile trecute și ați aflat că noua Mea revelație fusese anunțată. Dar 

atunci când ați primit manifestarea Mariei, Mama voastră cerească, unii s-au întrebat: ar trebui oare să fie 

anunțată și prezența Mariei? - Cu adevărat vă spun că, dacă ați interpreta corect profețiile apostolului Ioan, 

ați descoperi că "Prezența" ei trebuia să fie și în acest timp. 

60 Câți dintre cei care fac parte din acest popor nici măcar nu au căutat în Scripturi, căci inspirația 

spiritului lor și credința inimii lor le-au spus în adâncul ființei lor: Este Maestrul Divin. Ea este Mama 

noastră spirituală. 

61 Vă spun cu adevărat, oriunde Duhul meu se va face cunoscut, tandrețea și bunătatea maternă a 

Mariei vor fi prezente. 

62 De ce mulți au judecat-o greșit? Gândiți-vă: dacă ar fi trăit doar ca femeie și dacă misiunea ei s-ar 

fi limitat la a da naștere trupului în care s-a manifestat "Cuvântul", nu v-aș fi lăsat-o ca mamă chiar la 

picioarele crucii, și nici ucenicii Mei nu ar fi privit-o ca pe propria lor mamă după plecarea Maestrului. 

În prezent, când o parte a umanității îi neagă puritatea și divinitatea, iar o altă parte o recunoaște ca 

Mamă Universală, închinându-se la ea prin culte fanatice, ignorante și idolatre, vă trimit lumina Mea și vă 
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acord prezența ei, pentru ca prin Cuvântul ei, care răspândește esența maternă, tandrețe infinită și 

mângâiere divină, să puteți merge la oameni și să purtați în inimile voastre un altar în care ofranda voastră 

cea mai tandră să fie cea pe care o veți consacra Mamei voastre cerești. Atunci veți purta pe bună dreptate 

numele de Spiritualiști Trinitarieni-Marianieni. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 51  
1 Discipoli, cu câtă bucurie și tandrețe mă primesc astăzi inimile voastre! Motivul este că, înainte, 

Mama voastră Spirituală a fost printre voi și v-a învăluit în Ființa ei Divină. 

2 Ce bucurie va fi în spiritul tău când va trăi odată în afara materiei care îl încarcerează, în regiunile 

de pace, și va putea auzi mereu vocea Mamei cerești ca pe un cântec divin. 

3 Credința și iubirea față de Maica voastră spirituală este o sămânță pe care vă încredințez să o 

cultivați în inimile fraților voștri. Toți cei care, prin mila Mea, au primit semnul pe frunte vor merge 

înainte și vor lumina calea. Cu mult timp în urmă, le-am poruncit acelorași spirite să marcheze ușile 

caselor lor cu sânge de miel, ca simbol al legământului și al purificării. Numai eu știu de ce te-am 

însemnat în toate timpurile, numai eu cunosc destinul tău și calea ta de ispășire și, de aceea, dreptatea mea 

te caută mereu, pentru ca tu să stai departe de rău. 

4 Când vocea Mea a răsunat în acel moment ca sunetul unui clopot care sună, ați recunoscut imediat 

Cine vă chema și ați pornit să Mă ascultați și să Mă urmați mai târziu. - Nici unul dintre voi nu se simte 

rege sau stăpân datorită darurilor pe care le-ați primit de la mine sau demnității cu care ați fost îmbrăcați. 

Fii cel mai umil și totodată cel mai sârguincios (în respectarea) Legii Mele. 

5 Acesta este momentul activității tale spirituale în care te va ajuta experiența pe care ai dobândit-o 

pe calea dezvoltării. Ori de câte ori ați fost pe pământ ați căutat confortul și plăcerile, iar când ați trăit în 

lumea de dincolo v-ați limitat la o viață contemplativă. Abia acum începeți să înțelegeți scopul existenței 

voastre și adevărata natură a sarcinii voastre spirituale. 

6 În fiecare zi, oamenii deschid noi șanțuri pentru corupția morală, și acolo trebuie să plantați această 

sămânță, lucrători ai lui Isus, pentru ca exemplul faptelor voastre bune să mărturisească adevărul Doctrinei 

Mele și să-i elibereze pe frații voștri de "materialismul" lor. 

Fie ca viața ta să alunece mereu pe calea cea bună. Atunci, când moartea va deschide porțile veșniciei 

pentru spiritul tău, frații tăi vor putea spune: "Iată, acesta a fost un neprihănit!". Și când vii în prezența 

Mea, Tatăl îți poate spune: "Vino, vei trăi cu Mine pentru totdeauna!". 

7 Ilie, care este Păstorul spiritual al Epocii a treia, este cel căruia spiritele i-au fost încredințate ca oi 

ale turmei Domnului. El este cel care îi va aduna pe cei o sută patruzeci și patru de mii pe care îi voi marca 

cu semnul Divinității Mele și, după ce vor fi fost marcați, dreptatea Mea va cădea pe pământ. Astăzi, Ilie 

aprinde o lumină în fiecare spirit, astfel încât în ceasul încercării nimeni nu se va pierde. 

8 Oameni buni, raza Mea de lumină devine Cuvânt prin purtătorii Mei de voce pentru a vă explica 

Doctrina Mea. Acest Cuvânt v-a atins inimile, v-a arătat calea care duce la fericire și vă ușurează povara 

crucii. Întăriți-vă în Cuvântul Meu pentru a putea rezista cu curaj la încercări și pentru a-l pune în practică 

cu dragoste și blândețe. Nu vă temeți de limbile dezlănțuite ale oamenilor - nu uitați că trebuie să fiți foarte 

încercați. 

9 Este necesar ca omenirea să se ridice din nou împotriva Mea, este necesar ca oamenii să cerceteze 

lucrarea Mea. Numai așa vor putea descoperi adevărul și legea dreaptă, numai așa vor putea găsi prezența 

Mea și vor putea recunoaște clar înțelepciunea și iubirea Mea. 

10 În această bătălie trebuie să îndeplinești o sarcină foarte importantă. Să nu credeți însă că voi 

sunteți stăpânii legii Mele, căci legea sunt Eu, iar voi sunteți doar interpreții ei. 

11 Fiți fericiți la gândul că nu aveți temple magnifice pe care cineva le poate distruge, pentru că vă 

puteți ține întâlnirile într-o cameră simplă, la fel de bine ca într-o vale sau pe un munte. Acolo unde copiii 

mei se adună și Mă cheamă, voi fi cu ei. De asemenea, vă spun că nu va exista nicio putere umană care să 

oprească acest Cuvânt, care va veni fără întrerupere până în ziua stabilită prin Voința Mea. Și dacă 

oamenii ar reduce la tăcere buzele ucenicilor Mei înainte de acea vreme sau i-ar ucide, trupurile lor moarte 

ar striga! 

12 Profețiile pe care vi le-am dat în Cuvântul Meu se vor împlini cu fidelitate. Căci nu v-am înșelat, 

nu v-am dat pietre în loc de pâine și nici șerpi în loc de pește. Eu sunt calea, adevărul și viața. 

13 În Epoca a doua v-am dat doar vești despre Împărăția din care am venit și în care trebuie să intrați. 

Acum am venit să vă dezvălui multe frumuseți ale acestei case a Tatălui divin. Această viață nouă este 

începutul Împărăției Păcii pe care v-am promis-o. 
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14 Urma mea a fost clar vizibilă încă de la început. Mergeți pe ea, mergeți înainte fără să vă 

abandonați crucea, căci fără ea nu puteți fi recunoscuți. 

15 Ceea ce oamenii au distrus, eu voi reconstrui. 

16 Intră în lumina și semnificația spirituală a celei de-a șasea peceți, cartea în care este scris destinul 

tău. 

17 Îți dau cuvinte de mângâiere, altele de învățătură, altele de vigilență și altele de pregătire, ca să nu-

ți lipsească nimic din bagajul tău de călătorie. 

18 Câte dintre profețiile profeților Mei se împlinesc deja! Ioel a spus: "Voi turna Duhul Meu peste tot 

trupul". Apostolul Ioan a văzut acest timp în viziunile sale profetice, iar Cuvântul Meu va continua să se 

împlinească pentru eternitate. 

19 Cuvântul divin răsună în inima acestui popor. Tu ai pregătit locuința și iată-mă aici cu tine. Cartea 

Adevăratei Vieți este deschisă în fața ta și de fiecare dată când o studiezi primești o nouă învățătură. Dar 

cei care dorm adânc în apatia lor nu ar trebui să aștepte până în anul 1950, nu ar trebui să aștepte până 

când clopotul meu care sună cu putere îmi anunță plecarea, și doar la acea oră să vrea să pornească să mă 

asculte. Știți că, după acel an pe care vi l-am indicat, cuvântul meu și al lumii mele spirituale nu va mai fi 

auzit. 

20 Eu v-am eliberat și Sângele Meu a fost simbolul iubirii pe care o am pentru voi. Nu vreau să vă 

întoarceți la păcat, la întuneric. 

21 Se apropie o vizită la nivel mondial și vreau ca poporul Meu să fie pregătit, astfel încât în mijlocul 

furtunii să fie farul de speranță care luminează calea celor naufragiați. Cu adevărat, cu adevărat, trei 

sferturi din pământ vor fi chinuiți, vor fi purificați prin durere. Ascultați-Mă, oameni buni, căci trebuie să 

duceți aceste cuvinte la toți frații voștri. 

22 Ar trebui să omorâți în inimile voastre egoismul pe care l-ar putea conține și să dați loc carității. 

Este posibil să propovăduiești iubirea fără să o simți? Înainte de a vă pune această mască de ipocrizie pe 

față, vă voi învăța și vă voi testa până când voi face să se nască sinceritatea în inimile voastre. 

23 Va veni ziua plecării Mele, iar cei care au știut să se pregătească se vor găsi spiritual la dreapta 

Domnului. Dar adevărat vă spun că numărul celor neascultători, al celor care vor încălca cercul interzis, va 

fi mare. Aceștia vor fi cei care, deși M-au ascultat de multe ori, nu au știut cum să folosească sau să 

înțeleagă învățătura și, în ignoranța lor, îi vor cere Tatălui să mai fie cu ei încă o vreme, deși le-am spus de 

multe ori: "Cuvântul Meu este cel al unui Rege și nu va fi luat înapoi niciodată"; și: "Ar fi mai curând ca 

cerul și pământul să treacă sau ca steaua Regelui să înceteze să mai strălucească, decât ca unul singur 

dintre cuvintele Mele să nu se împlinească". De aceea, vă spun că a fost voința Mea să vă anunț încă din 

primele zile ale manifestării Mele sfârșitul acestei manifestări, pentru ca voi toți să știți și să fiți pregătiți. 

24 Ilie a anunțat oamenilor sosirea mea iminentă și, de asemenea, prin gura lui Roque Rojas, a 

desemnat anul 1950 ca fiind anul plecării mele, adică sfârșitul perioadei de manifestare prin intermediul 

minții umane. 

25 În acest moment vă spun că lecțiile Mele sunt mult mai departe și că voi sunteți pe cale să rămâneți 

în urmă. Dacă nu vreți să vă simțiți slăbiți în ziua Vizitei, trebuie să vă grăbiți și să vă străduiți să țineți 

pasul cu lecțiile mele. Numai în acest fel vă veți simți suficient de puternici pentru a intra în următoarea 

perioadă, cea a dialogului de la spirit la spirit. 

26 Ți-am dezvăluit prezența lumii spirituale pentru ca tu să simți apropierea fraților tăi și să accepți 

sfaturile lor înțelepte. Ei au venit să vă aducă spiritualizarea. De ce ați vrut să-i trageți în fiecare clipă în 

jos, în material?* Nu veți reuși, dar le veți provoca suferință. 
* Aceasta înseamnă să nu-i împovărăm cu chestiuni materiale, monetare sau de afaceri. 

27 Aceste spirite trăiesc în armonie cu Divinitatea Mea, voi sunteți morții pe care ei vor să-i învie. 

Vocea mea vă va spune mereu: Pregătiți-vă! Căci, dacă nu ar fi așa, dacă nu ați deveni conștienți că trăiți 

într-o vreme de pericole și capcane, veți vedea în fața ochilor voștri cum se ridică falșii Hristoși, falșii 

Elija și falsele "duhuri de lumină". 

28 Vrei să fie lumea, oamenii sau durerea care să te absolve de greșelile tale? Amintiți-vă că v-am 

spus: "Pomul se cunoaște după roadele lui", ceea ce înseamnă că veți fi judecați după faptele voastre. 

Fericiți sunt cei care își iau crucea cu predare și ascultare. Dar va exista întotdeauna printre apostolii Mei 
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ucenicul trădător, egoist și fals care, dacă ar putea,' M-ar preda din nou la moarte sacrificială - deși nu este 

necesar ca Eu să fiu într-un trup material pentru a Mă putea răstigni sau pentru a Mă scuipa pe Față. 

29 Vreau ca voi toți să fiți ascultători, nu vreau să văd pe nimeni care să merite aceste cuvinte aspre; 

căci dacă frații voștri vă vor întreba despre Mine, să nu vă ascundeți și să nu le negați că M-ați ascultat. 

Căci nimeni să nu-Mi întoarcă spatele în momentul încercării, nimeni să nu-și ascundă moștenirea. 

30 Învățătura Mea este vastă în fiecare dintre adresele Mele de învățătură, căci vreau să stabilesc în 

inima ta un sanctuar spiritual în care locuiesc Eu și un loc de pace pentru frații tăi. 

31 Profitați de acest timp în care Cuvântul Meu vă mângâie spiritul prin intermediul Purtătorului de 

Voce. Deschideți-vă inima și păstrați această carte în ea, căci va veni momentul în care vă veți trezi din 

letargia voastră profundă și vă veți întoarce la ea în căutarea luminii. 

32 Eu vă vorbesc de pe crucea mea de iubire. Dar acum nu sângele curge din trupul Meu, ci lumina 

care izbucnește în raze care cad peste oameni. Eu v-am dat darul Cuvântului și lumina inspirației. Din gura 

ta va ieși explicația misterului celor Șapte Peceți, pentru ca omenirea să cunoască adevărul Meu. Acest 

Cuvânt pe care vi-l dau va îndepărta bandajul întunecat din ochii oamenilor. Toate buruienile vor fi 

dezrădăcinate și în locul lor se va semăna sămânța bună. 

33 Mergi pe urmele de sânge, de viciu și de păcat și îi blestemi pe cei care le-au lăsat, fără să știi dacă 

aceste urme nu sunt cele pe care le-ai lăsat tu într-o viață anterioară. Prin urmare, nu vă simțiți liberi de 

responsabilitate în acest moment. Atunci veți înțelege că dreptatea Mea, oricât de aspră și inexorabilă vi s-

ar părea, conține doar iubire. 

o comoară de înțelepciune pe care am revărsat-o prin purtătorii Mei de voce în acest timp; dar numai 

după plecarea Mea în 1950 veți da acestui cuvânt întreaga sa valoare, când privighetorile Mele vor fi tăcut 

pentru aceste cântece divine. 

34 Cuvântul Meu este cel al unui Rege, voința Mea este una, iar când va veni acel moment, nimic și 

nimeni nu va schimba ordinea poruncilor și a sfaturilor Mele. 

Unii spun că anul 1950 este încă departe și că mai este încă timp să ne bucurăm de liberul arbitru, că 

mai târziu va mai fi timp să ne convertim și să împlinim Legea Mea. Cât de sărac și ignorant este cel care 

gândește și simte astfel! Cine știe câte zile mai are de trăit pe pământ? Cine este stăpânul de a-și prelungi 

existența după voia sa? 

35 Nimeni nu dorește ca sufletul său să devină o rămășiță nenorocită atunci când haina sa 

pământească va înceta să mai existe; nici să faci din sufletul tău o umbră suferindă, cerșind din ușă în ușă 

și din inimă în inimă o pomană de lumină, deși Duhul Meu a vărsat râuri de lumină peste el. 

36 Ascultați, nou-veniți: Maestrul vrea ca, atunci când acest cuvânt nu va mai fi auzit, să fiți maeștrii 

spirituali ai copiilor voștri, ai noilor generații pe care vi le încredințez. Veți preda spiritualizarea și 

moralitatea, atunci sămânța voastră va fi primită în grânarul Meu. 

37 Fariseii ipocriți ai Epocii a Doua Mi-au traversat calea la fiecare pas, sperând să găsească un cusur 

în Lucrarea Mea, o minciună în Cuvintele Mele, dar nu au putut să o găsească niciodată. 

38 În acest timp prezent veți fi cercetați ca și Isus, dar, întrucât nu aveți puterea și înțelepciunea 

Maestrului, vreau ca măcar să fiți pe calea cea adevărată. După tot ceea ce v-am vorbit și după timpul pe 

care vi l-am acordat, rugăciunea voastră ar trebui să fie aproape spiritualizată. Dar voi nu ați biruit încă 

lumea, nici spiritul nu a biruit materia. 

39 În cea de-a doua eră, am căutat discipoli pe malul Mării Galileii și, când i-am găsit pe cei care 

urmau să Mă urmeze, le-am spus: "Veniți!" și ei M-au urmat. Au lăsat totul în urmă pentru a Mă urma. - 

Mulțimilor care au crezut în Cuvântul Meu le-am spus: "Cine vrea să Mă asculte, să-și împartă bunurile 

între cei nevoiași și să Mă urmeze. Eu învăț calea care duce la Împărăția Mea." Acei ucenici, care au 

devenit mai târziu apostoli ai iubirii și adevărului pe care le propovăduia Hristos, au știut să zdruncine 

temeliile spirituale și morale ale popoarelor din acea vreme. Cu dragoste și cu sânge au pecetluit lucrarea 

lor de predare către Tatăl. Din acele mulțimi care M-au ascultat și din acele popoare care mai târziu i-au 

ascultat pe discipolii Mei, au ieșit cei credincioși învățăturii Mele, martirii. 

40 Astăzi nu vă cer viața și nici sângele, pentru că este un alt timp în care trăiți astăzi. Cu toate 

acestea, nu ați putea face ceva asemănător cu ceea ce au făcut aceia în dragoste, în lepădare de sine și în 

credință? 
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41 Unii Îmi spun: "Tată, sunt gata să-mi dau viața pentru Tine"; dar Eu vă răspund: "Nu, fiul Meu, nu-

ți da viața fără să știi pentru ce. Mai degrabă, păstrați-o pentru a fi de folos fraților voștri, iar când vă veți 

fi îndeplinit misiunea, atunci predați-mi-o cu umilință." 

42 Astăzi spuneți: "Doamne, nu numai cu pâine trăim. Vino la noi și dă-ne cuvântul tău". 

43 În mijlocul vicisitudinilor din viața voastră, voi vă amintiți de Mine. Voi sunteți "poporul 

puternic", dar în momentele de mare suferință vă întoarceți la Cel Răstignit pentru a-i cere putere. 

44 Ați fost suficient de puternici să Mă căutați și să Mă urmați, iar intuiția voastră v-a condus la Mine, 

deși oamenii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a ascunde lumina Căii (adevărate), promisiunea Mea 

de a veni din nou, profețiile Mele despre a doua eră și revelația apostolului Meu Ioan. 

45 În ciuda tuturor lucrurilor, ați știut să vă despărțiți de idolatrie și fanatism și să vă apărați credința 

spiritului vostru. Și când ați auzit că Hristos s-a întors și că în prezent îi învață pe oameni, ați răspuns 

chemării și ați recunoscut prin simplitatea formei în care S-a făcut cunoscut, prin modestia locului și prin 

simplitatea celor care Îl urmau, că este vorba de Maestrul. Dacă vi s-ar fi spus că El s-a făcut cunoscut în 

palatele oamenilor, nu ați fi crezut, căci amintirea umilinței rabinului din Galileea nu a dispărut încă din 

mintea voastră. Și nici nu ați fi fost capabili să o înțelegeți dacă s-ar fi întrupat din nou într-o ființă umană. 

Dar când L-ați văzut venind în lume în formă spirituală, ați simțit că această lumină venea de la Duhul 

Sfânt, și asta pentru că știți că nu vin de două ori sub aceeași formă. 

Ucenici, închideți urechile la vorbele și la părerile pe care oamenii și le formează despre voi; nu uitați 

că sunt niște simpli. Dar fiți mereu înarmați ca ele să nu stingă lumina credinței voastre. 

46 Îți dezvălui secretul pentru ca tu să nu te abați niciodată de la calea adevăratei vieți, pentru că în 

acest moment nu există nimeni în lume care să te ghideze pe calea adevărului. Secretul este să te lași 

călăuzit de conștiința ta, căci în ea mă aflu. 

47 Toți oamenii și toate națiunile au conducători; dar dacă i-aș întreba: "Unde ați fost conduși?", toți 

mi-ar răspunde: "În durere, în abis și în distrugere". 

48 Eu vă explic în detaliu cum este calea care duce la Mine, învățându-vă să trăiți pe pământ în 

puritate, astfel încât închinarea voastră spirituală să fie plăcută și zgomotoasă. Vă spun să fiți oameni 

(adevărați) pentru a fi duhovnicești care își îndeplinesc datoria față de "Împărat" și care știu să-și 

îndeplinească și îndatoririle față de Dumnezeul lor. 

49 Viața umană are legi pe care trebuie să le îndeplinești pentru a fi în armonie cu ea; natura își cere 

tributul de la tine. Dați fiecărei legi împlinirea pe care o merită, dar nu greșiți niciodată oferindu-Mi 

tributul care se cuvine lumii și nu-i oferiți ofranda care ar trebui să fie pentru Mine. Înțelegeți: Cel care 

îndeplinește ambele legi - spirituală și materială - Mă slăvește și va ajunge la Mine. 

50 Prin urmare, învățătura mea nu se limitează la spirit, ci se referă și la viața umană, la moralitatea pe 

care omul trebuie să o aibă în el. Căci dacă vă cufundați în aceste învățături, veți vedea că viața este una, 

iar Calea este, de asemenea, una. 

Să nu vă mirați că vă spun să dați demnitate familiilor, să vă iubiți părinții, ca soții să se iubească, ca 

bărbatul să vadă în femeie nu o servitoare, ci o tovarășă demnă, ca femeia să vadă în bărbat apărarea ei 

protectoare, scutul ei, ca părinții să dea lumii copii sănătoși care să o conducă pe calea binelui. 

51 Să nu vă mirați când vă spun: Dacă împăratul (adică statul) vă cere tributul muncii voastre, 

respectați-l, căci este o lege care apasă asupra omului. Luați uneltele de muncă și smulgeți din pământ 

comorile și roadele iubirii sale. 

52 Caută-ți progresul în cadrul vieții umane, dar nu lăsa niciodată ambiția excesivă să te domine, 

pentru că atunci îți vei pierde libertatea și materialismul te va înrobi. 

53 Pune în fiecare dintre acțiunile tale ceea ce îți indică conștiința ta, pentru ca ele să conțină dreptate. 

Respectați-i pe cei care vă guvernează, urmați-le îndemnurile și lucrați cu ei pentru binele tuturor. 

Respectați credințele religioase ale fraților voștri și, când intrați în bisericile lor, dezveliți-vă capetele în 

semn de devoțiune sinceră, știind că eu sunt prezent în orice cult. Nu vă lepădați de lume pentru a Mă 

urma, nici nu vă despărțiți de Mine sub pretextul că aveți îndatoriri în lume. Învățați să unificați ambele 

legi într-una singură. 

54 Eu nu fac decât să eliberez sufletul tău de ceea ce este inutil, de ceea ce este fals, pentru ca el să se 

poată ridica deasupra oricărei mizerii, robie sau umilință în încercările grele ale vieții pământești. Ascultați 

vocea Mea care vă spune: Nu este nimeni pe pământ care să aibă putere asupra spiritului vostru. 
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55 Trebuie să vă vorbesc în acest fel pentru a distruge interpretările greșite care au fost date doctrinei 

mele. Astăzi o fac prin acești oameni prin care Mă fac cunoscut, care nu sunt neprihăniți și pe care totuși i-

am ales, așa cum a fost voința Mea. 

56 Ei știu: Cu cât pregătirea și puritatea lor sunt mai mari, cu atât mai mare este inspirația care le 

pătrunde în minte. Acesta este motivul reînnoirii și îmbunătățirii acestor copii ai Mei care obișnuiau să 

păcătuiască și care astăzi se luptă să se facă demni de a face cunoscut Cuvântul Meu. 

57 Dacă vreți să căutați perfecțiunea, nu o veți găsi la purtătorii de voce. Căutați-o în sensul spiritual 

al Cuvântului Meu, acolo veți găsi Prezența Mea. 

58 Oameni buni, învățați să practicați mila în toate formele ei. Dar nu vă faceți cunoscute faptele 

voastre pentru că sunteți în căutare de admirație sau de laudă, pentru că această răsplată este mică, și astfel 

veți pierde marea răsplată pe care v-o pregătesc. 

59 Nu vă spun doar să vă purificați sufletul, ci și să vă întăriți trupul, pentru ca noile generații care vor 

ieși din voi să fie sănătoase, iar sufletele lor să fie capabile să-și îndeplinească misiunea dificilă. 

60 Rugați-vă, dar rugăciunea voastră să fie scurtă, ca să puteți petrece restul timpului în practica legii. 

Nu vă cer decât cinci minute de rugăciune, dar în ele vă veți dărui Mie, ca să auziți vocea Mea în 

conștiința voastră. Adevărat vă spun că nu sunteți toți treji și nu vă rugați, pentru că ochiul Meu ascuțit a 

pătruns în inima voastră, acolo unde de multe ori nici voi înșivă nu puteți pătrunde, și a descoperit tot ceea 

ce ascundeți în ea. 

61 Acesta este momentul judecății pentru omenire. Om cu om, popor cu popor și națiune cu națiune 

sunt judecați de Divinitatea Mea. Totuși, oamenii nu au observat acest lucru și nici nu știu în ce timp 

trăiesc. De aceea, am venit în Spirit și am trimis raza mea asupra minții umane și, prin mijlocirea ei, v-am 

dezvăluit Cine vă vorbește, în ce timp trăiți și care este sarcina voastră. 

62 Eu am pus conținutul celor trei Testamente ale Mele în inima acestui popor și, deși știți că dețineți 

Adevărul și Legea, tot vă judecați greșit unii pe alții. Acest lucru se întâmplă pentru că influența războiului 

care planează asupra națiunilor v-a afectat și pe voi. 

63 Singurul Dumnezeu care există vă vorbește, pe care l-ați numit Iehova când v-a arătat puterea Sa și 

v-a revelat Legea pe Muntele Sinai, pe care l-ați numit Isus, pentru că în El era Cuvântul Meu, și pe care 

astăzi îl numiți Duhul Sfânt, pentru că Eu sunt Duhul Adevărului. 

64 Cum se face că ați văzut trei zeități în timp ce există doar Una? Sunteți cu toții copii ai acestui 

Dumnezeu. De ce oare aici, pe pământ, nu știți să vă iubiți unul pe altul ca frații pe care îi sunteți? Știți că 

oamenii sunt uciși de oameni, că sângele curge în râuri, dar durerea care inundă pământul nu vă zguduie 

inimile. 

Eu v-am spus: Rugați-vă și, dacă veți împlini poruncile mele, nu trebuie să vă temeți de războaie, de 

foamete, de ciumă sau de boli necunoscute. Dar dacă ești liber de aceste plăgi, este pentru ca să te rogi 

pentru aproapele tău și să te îngrijești de el. Nu vă îndoiți de puterea rugăciunii, căci este cea mai mare 

armă a spiritului. 

65 Mâna nebună a omului a deschis porțile care rețineau forțele și elementele de purificare care au 

venit asupra umanității. 

66 Națiuni ale pământului, voi beți o cupă foarte amară și simțiți durerea până în adâncul inimilor 

voastre, pentru că așa ați vrut voi. Beți cu răbdare, astfel încât din această experiență să puteți trage lumină 

și beneficii pentru spiritul vostru, în timp ce vă propuneți să găsiți adevărata cale care vă va duce la ruinele 

templului pe care l-ați distrus în voi înșivă și pe care trebuie să-l reconstruiți, pentru ca în el vocea Mea să 

vă vorbească și să puteți poseda din nou Legea Mea. 

67 Rugați-vă și câștigați merite, oameni buni, pentru că războiul pândește națiunea voastră. Misiunea 

ta spirituală te așteaptă. Nu permiteți ca foamea, boala și moartea să pună stăpânire pe voi. Dacă credința 

voastră nu are putere, va trebui să vă smulgeți părul din cap de disperare când îi veți vedea pe frații voștri 

omorându-se, pe copiii voștri suferind de foame. Apa pe care o veți bea va fi amară, munții și văile voastre 

se vor usca, copacii nu vor mai da roade, iar acest pământ, considerat de mulți ca fiind pământul 

făgăduinței datorită bogăției și abundenței sale, nu va mai avea nimic de oferit străinului care se apropie de 

el în căutare de libertate sau de pâine. 

68 cu adevărat vă spun, în timp ce comoara Mea ascunsă de înțelepciune, plină de revelații și de milă, 

așteaptă doar ora când omenirea își va întoarce privirea spre Tatăl și se va arăta tare și umilă pentru a o 
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copleși cu tot ceea ce am pregătit pentru ea, voi ați sfidat întotdeauna dreptatea Mea, iar în acest timp am 

acceptat provocarea voastră. 

Eu vin în scop războinic, puterea Mea este mare, oștile Mele sunt numeroase și armele Mele sunt de 

neînvins. La sfârșit voi fi biruitor; dar nu voi învia mai presus de cei morți (biruitori), ci înaintea celor vii. 

Nu voi umili pe nimeni; toți își vor ridica fețele pentru a lăuda Numele Meu. De aceea, printre voi, poporul 

meu, vreau să văd unitate, milă, respect și iubire de la un "lucrător" la altul și de la o comunitate la alta. 

69 Vă acord acest timp pentru ca voi să distrugeți în inimile voastre idolatria, fanatismul, tot ceea ce 

este inutil și rău în obiceiurile voastre și în închinarea la Dumnezeu. Simțiți Cuvântul divin coborând 

asupra umanității, dar în mijlocul dreptății Mele, simțiți pacea Mea. 

70 O, vale de lacrimi și de sânge, în care oamenii își ridică tronuri pentru a se închina și apoi își sapă 

cu mâinile lor propriile morminte! Am venit să-i eliberez de păcat și de moarte, pentru că ei s-au legat și s-

au înrobit singuri. Adevăr vă spun că această lume nu mai aparține acestor oameni, de aceea îi 

îndepărtează în fiecare clipă. 

71 Pământul, care i-a adăpostit pe oameni ca o mamă abnegativă și îngăduitoare, le va arăta de acum 

înainte, la fiecare pas, calea care duce nu în pântecele său, ci în Cel mai înalt, unde o altă Mamă, Mama 

cerească, așteaptă sosirea copiilor săi pentru a-i înveli în mantia sa, care este o promisiune eternă de 

fericire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 52  
1 Hrăniți-vă cu Ființa Mea Divină, fiți puternici în împlinirea Legii Mele și veți găsi ca răsplată 

pacea și confortul în lucrările voastre. Fiți adevărați mijlocitori pentru frații voștri și aduceți-le pacea 

Duhului Meu prin rugăciunile și meritele voastre. Nu vă lipsiți de harul meu în aceste vremuri de ispite. 

Întărește-ți spiritul ca să ieși victorios din încercări. 

2 Interziceți și chiar câștigați merite pentru cei care nu vă iubesc. Acționați ca Maria, Mama voastră 

cerească, Avocatul divin, care mijlocește atât pentru cel care își pune speranța în ea, cât și pentru cel care 

și-a închis inima în fața ei sau pentru cel care îi neagă puritatea și natura divină. 

3 Dificilă este sarcina voastră și nobil este destinul vostru, oameni buni. Nu vă mai abateți de la 

calea pe care v-am trasat-o. Am construit un sanctuar în inimile voastre, dar nu lăsați flacăra credinței să se 

stingă în el și nici idealul de a vă spiritualiza să moară. Nu-ți înveli templul în întuneric, căci dacă cineva 

bate la porțile lui, nu va găsi lumina pe care o caută și nici nu va auzi ecoul vocii mele. Purtați Prezența 

Mea și Cuvântul Meu în inimile voastre și, cu adevărat, vă spun că nu va fi nimeni care să vă distrugă 

sanctuarul sau să vă facă să vă retrageți în cale. Cine va putea să vă împiedice să Mă iubiți? 

4 Lumina Mea strălucește în fiecare minte și vocea Mea răsună în fiecare conștiință; totuși, oamenii 

nu vor să devină conștienți de vremurile în care trăiesc. Este necesar ca un "popor" să se echipeze pentru a 

da vestea cea bună omenirii, iar eu vreau ca acel popor să fie acesta, pe care l-am ales pentru a le face să 

audă Cuvântul meu divin. 

Când vă spun în mod constant să vă echipați, este pentru că trebuie să dați mărturie despre 

manifestarea Mea prin intermediul minții umane, iar această mărturie nu trebuie să se limiteze la repetarea 

doctrinelor pe care le-ați învățat de la Mine, ci trebuie să dați dovadă de putere spirituală - fie că este vorba 

de convertirea păcătoșilor încăpățânați, de vindecarea bolnavilor abandonați sau de realizarea oricărei alte 

lucrări pe care v-am învățat-o. Țineți minte, dacă mergeți la muncă fără să fi realizat mai întâi o înnoire a 

vieții voastre și un început de spiritualizare, veți fi ca fariseii ipocriți care își etalau virtutea falsă și își 

ascundeau depravarea atunci când predicați iubirea și mila. Nu vreau ca printre noii mei ucenici să se afle 

oameni neserioși sau ipocriți. 

5 Dacă doriți cu ardoare ca învățătura mea să înflorească pe pământ, semănați-o la fel de pur cum v-

am transmis-o și udați această sămânță divină cu apa faptelor voastre bune. Mergi pe drumul tău, având 

încredere în protecția Mea. 

6 Cine v-ar putea opri sau reduce la tăcere atunci când vă apucați de lucru inspirați de Lumina Mea 

Divină? - Nimeni, poporul Meu, așa cum pe vremea Lui nimeni nu l-a redus la tăcere pe Isus. Dacă a tăcut 

față de unii păcătoși, a fost pentru a-ți da o lecție de umilință, deoarece El a dat mărturie despre adevărul 

Cuvântului Său prin faptele Sale. 

7 Fiți conștienți de anii care au trecut, în care Cuvântul Meu a răsunat prin acești purtători de cuvânt 

și nimeni nu a putut să reducă la tăcere vocea divină care iese de pe buzele lor. Adevăr vă spun că anul 

1950 va veni fără întrerupere. Dar, odată ce va veni sfârșitul acestui an, privighetorile Mele vor tăcea 

pentru transmiterea învățăturilor Mele; pentru că tot ceea ce am să vă spun prin mijlocirea lor în această 

etapă a manifestării Mele va fi atunci finalizat. 

8 Veți da mărturie despre învățătura mea prin fapte, cuvinte și gânduri, și nimic nu va opri curentul 

de lumină pe care îl voi face să izbucnească din spiritul vostru. Dar va veni și ora ta de tăcere: Îți voi 

pecetlui buzele și te voi aduce acasă (la Mine); căci ceea ce am avut de spus prin mijlocirea ta va fi spus 

până la ultimul cuvânt. 

9 Vreau ca voi toți să vă uniți fără a face distincții pentru că frecventați locuri de adunare diferite. 

Căci instrucțiunea care a ajuns la toți este una și aceeași, lumina care vă luminează mințile este aceeași la 

unii și la alții. 

10 Eu v-am dat mijloace pentru a vă apăra credința și pentru a veghea asupra lucrării pe care v-am 

încredințat-o. Dar niciodată nu v-am dat arme pentru a vă face rău unii altora. Vreau ca cei care formează 

acest popor să fie soldați ai cauzei mele spirituale, dar niciodată dușmani ai acesteia. 

11 Camera secretă a inimii mele s-a deschis în acest moment pentru a-i face pe cei săraci din punct de 

vedere spiritual, pe cei flămânzi și însetați de dreptate, proprietari ai unei comori spirituale. Nu ești 
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mulțumit de asta? Nu tremură inima ta de recunoștință, o, popor? - "Da", îmi spui tu. Dar vreau ca acest 

"da" să nu fie în cuvinte, nu în gânduri, ci să îl exprimați prin fapte de iubire pentru frații voștri. 

12 Acum vă spun: Odihniți-vă câteva clipe din truda voastră pământească. Ați mers mult cu povara 

durerii pe umeri. Veniți la sursa harului pentru a bea din această apă care răscumpără. În prezent sunteți 

încă slabi, dar în curând veți fi transformați în oameni puternici, care să lupte pentru Cauza Mea și să 

înfrunte încercările. 

13 Încalță-ți sandalele, căci te așteaptă o nouă cale unde vei găsi nenumărate ocazii de a semăna milă 

și iubire. Sunteți încă temători și de aceea nu ați vrut să anunțați omenirii noul timp. - Trebuie să înțelegeți 

că ceea ce Tatăl a pus în voi aparține fraților voștri și că trebuie să le faceți cunoscut acest lucru. 

14 Nu vă dau noi daruri sau abilități spirituale în acest timp, pentru că ceea ce ați devenit conștienți că 

este în posesia voastră a fost întotdeauna în spiritul vostru. Dar timpul se scurge și vă întreb: Ce aștepți 

pentru a începe îndeplinirea sarcinii tale? Aștepți ca oamenii necredincioși să își bată joc de Cuvântul 

Meu, de noua Mea manifestare și să publice falsuri peste tot? 

15 Lasă învățăturile Mele să devină acțiune și trăiește-le: Adevărat vă spun, buzele blasfemiatoare vor 

tăcea, cei care au fost răzvrătiți se vor apropia de voi cu atenție pentru a găsi interpretarea Doctrinei Mele 

și vor găsi mărturii foarte mari și elocvente ale Adevărului Meu, dacă faptele voastre sunt marcate de 

iubire și milă. Câți dintre ei, când te vor vedea că îi vei vindeca pe cei bolnavi, îți vor aduce pe cei dragi, 

plini de speranța că vor găsi alinare pentru suferințele lor. 

16 Dați învățătura Mea pururea, și atunci nu trebuie să vă ascundeți ca să vindecați pe cei bolnavi. 

Pentru că, în adevăr vă spun, în acest timp nu veți căuta catacombe pentru a putea practica învățăturile 

Mele, ci o veți face la lumina zilei. - Nu vă fie teamă! Dacă nu ești crezut în mediul tău, pur și simplu vei 

merge în alte provincii unde vei găsi inimi fervente. 

17 Trebuie să fiți primii convinși de adevărul pe care doriți să-l proclamați, pentru a putea comunica 

această credință fraților voștri. Dacă îndoiala ar pătrunde în mintea voastră, va fi ca un pumnal care va da o 

lovitură mortală devotamentului vostru. 

18 Trei ere au trecut deja peste tine. Înțelegeți că trebuie să vă propuneți să vă împliniți cel mai înalt 

dintre destine. Trezește-te din inerția ta spirituală și mergi înainte cu pas ferm pe calea evoluției tale. 

19 Nu Mă întrebați de ce sunteți încă surprinși de ispite, deși sunteți pe calea Domnului. Înțelegeți că 

atunci sunteți cel mai testat. De aceea vă spun mereu: "Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. 

20 Se apropie ziua în care frații tăi vor veni să-ți pună întrebări. Vei ascunde atunci ceea ce ți-am 

dezvăluit cu atâta dragoste? - Nu v-am dat nimic de care să vă fie rușine în învățăturile Mele. 

21 Nu așteptați să se înmulțească jalea pe pământ și să se înmulțească zvonurile de război ca să vă 

ridicați. Rugați-vă și săvârșiți zilnic fapte de milostenie, pentru că astfel veți contracara puterea răului. 

22 Dacă vreunul dintre voi nu se pregătește pentru a-și îndeplini sarcinile, este pentru că nu cunoaște 

abilitățile pe care le-am dat spiritului său. 

23 Ferice de cei care știu să găsească sensul spiritual al Cuvântului Meu, căci a lor va fi această 

moștenire. Căutătorii adevărului divin sunt cei care l-au urmat întotdeauna pe Creatorul lor. Ei vor găsi 

prezența Maestrului în această manifestare umilă. 

24 În exterior, manifestarea Mea din acest moment poate părea slabă. Dar vă spun cu adevărat că am 

construit un sanctuar în inima omului care ascultă Cuvântul Meu. Să nu credeți că există ierarhii între cei 

pe care i-am ales în acest timp - Eu îi iubesc pe toți în mod egal. Să nu credeți că darul vocii pe care îl au 

cei care transmit Cuvântul Meu au obținut acest lucru prin merite proprii. Atât de mare este acest har, încât 

numai prin iubirea Mea a putut omul să-l primească. 

25 Această sarcină este greu de îndeplinit pentru cel care a primit-o. Mare este povara acestei cruci, 

căci fără a se îndepărta de nevoile lumii și fără a-și abandona îndatoririle materiale, purtătorul vocii trebuie 

să atingă gradul de spiritualizare care îi va permite să primească raza divină a inspirației mele. 

26 Sunt momente în care ești uimit că Dumnezeu poate fi cu tine și se poate face cunoscut cu atâta 

iubire. Uimirea voastră vine din faptul că, conștienți de petele și imperfecțiunile voastre, vă simțiți 

nedemni de această dovadă atât de mare a iubirii Tatălui vostru. Iubirea mea v-a surprins întotdeauna 

pentru că m-ați judecat așa cum obișnuiți să faceți cu voi înșivă. De ce aveți ideea că în Mine se ascunde 

resentimentul, sentimentul de răzbunare sau egoismul? Eu vă spun: Atunci când vă judecați pe voi înșivă 

în interior printr-o (auto)examinare în lumina conștiinței voastre, prin mărturisirea onestă și umilă a 
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fărădelegii voastre, vă faceți demni de a Mă coborî să vă vorbesc despre Împărăția Mea; pentru că durerea 

voastră pentru că M-ați jignit vă ajută să vă purificați. 

27 Nu fiți surprinși că dragostea mea vă urmează peste tot, în ciuda păcatelor voastre. Sunteți cu toții 

copiii Mei. În această lume ați avut o imagine a iubirii divine în dragostea părinților voștri. Poți să le 

întorci spatele, poți să nu le recunoști autoritatea, poți să nu le asculți ordinele, poți să nu le asculți 

sfaturile; poți provoca o rană în inima lor cu acțiunile tale rele, poți face ca ochii lor să se usuce de la atâta 

plâns, să le apară părul alb pe tâmple și să li se marcheze pe față urmele suferinței, dar niciodată nu vor 

înceta să te iubească și vor avea numai binecuvântări și iertare pentru tine. Dar dacă acești părinți pe care 

i-ați avut pe pământ, care nu sunt perfecți, v-au dat dovezi atât de mari ale unei iubiri pure și sublime ─ de 

ce vă mirați că Cel care a creat aceste inimi și le-a dat această sarcină de a fi părinți vă iubește cu o iubire 

perfectă? ─ Iubirea este cel mai înalt adevăr. De dragul adevărului M-am făcut om și de dragul adevărului 

am murit ca om. 

28 În acest timp nu vă cer o jertfă de sânge. Cu toate acestea, unii și-au dat viața în numele Meu, 

orbiți pentru o clipă de fanatismul lor și după ce au dus o existență necurată. Aceste acțiuni nu vor fi 

capabile să încolțească semințe adevărate, ci vor continua să promoveze fanatismul. 

29 De aceea vă spun să vă simțiți propriul cuvânt atunci când vorbiți și să trăiți în inima voastră 

învățătura pe care o dați. Nimic nu va vorbi mai bine decât propria ta viață. 

30 Iubirea mea nu trebuie să te uimească, dar nici să te îndoiești de ea atunci când simți că deseori 

golești un pahar foarte amar în lume. - Ființa umană poate să se scufunde adânc, să se umple de întuneric 

sau să ezite să se întoarcă la Mine. Dar pentru toți va veni vremea când Mă vor simți în propria lor ființă, 

nu Mă vor mai simți (mai) îndepărtat, nu Mă vor mai putea considera un străin și nu vor mai putea nega 

existența Mea, iubirea Mea și dreptatea Mea. 

31 Așa cum omul poate crea pe pământ o lume de pace spirituală asemănătoare cu pacea din 

Împărăția Mea, tot așa poate, prin depravarea sa, să ducă o existență asemănătoare unui iad de vicii, răutate 

și remușcări. 

32 Și în lumea de dincolo, spiritul poate întâlni lumi de întuneric, de corupție, de ură și de răzbunare, 

în funcție de înclinația sufletului, de aberațiile și de pasiunile sale. Dar, cu adevărat, vă spun că atât raiul, 

cât și iadul, despre care oamenii nu concep decât prin intermediul formelor și imaginilor pământești, nu 

sunt altceva decât etape diferite ale dezvoltării sufletului: unul, în virtutea virtuții și dezvoltării sale, pe 

culmea perfecțiunii, celălalt în abisul întunericului, al viciilor și al iluziilor sale. 

33 Pentru sufletul neprihănit, locul în care se găsește este indiferent, căci oriunde va avea în el pacea 

și cerul Creatorului. Sufletul impur și confuz, pe de altă parte, se poate afla în cea mai bună dintre lumi și 

va simți neîncetat în el iadul remușcărilor sale, care va arde în el până când acestea îl vor purifica. 

34 Credeți că Eu, Tatăl vostru, am creat locuri special concepute pentru a vă pedepsi și a Mă răzbuna 

astfel pentru veșnicie pentru insultele voastre? 

35 Cât de limitați sunt cei care predau aceste teorii! 

36 Cum este posibil să credeți că întunericul și durerea veșnică este sfârșitul care îi așteaptă pe unii 

spirite? Chiar dacă au păcătuit, ei vor fi copii ai lui Dumnezeu pentru totdeauna.Dacă au nevoie de 

învățătură - iată-l pe Maestru. Dacă au nevoie de iubire - iată-l pe Tatăl. Dacă tânjesc după iertare - iată 

judecătorul perfect. 

37 Cel care nu încearcă niciodată să Mă caute și să-și corecteze greșelile nu va veni la Mine. Dar nu 

există nimeni care să se împotrivească dreptății Mele sau proceselor Mele. Numai purificați puteți veni la 

Mine. 

38 Discipoli, dacă în momentul în care auziți Cuvântul Meu nu-l înțelegeți, păstrați-l în memorie, 

amintiți-vă de el și cercetați-l în momentele voastre de odihnă. Atunci vei învăța să înțelegi multe din ceea 

ce te-am învățat. Dacă nu acumulați cunoaștere, ce veți putea transmite mulțimilor care vor veni? 

39 Vă las pe toți, fără deosebire, să veniți în prezența mea pentru a vă da învățăturile mele. Înainte de 

a vă încredința o slujbă, vă usuc lacrimile, vă închid rănile, vă potolesc foamea și setea spirituală. Și după 

ce v-am dat dovezi ale iubirii mele și am aprins în inimile voastre lumina credinței și a speranței, v-am 

spus: "Voi toți ați fost chemați, vreți să fiți printre cei aleși? Atunci unii întreabă: "Încotro și unde ne 

conduci?". - Aceștia sunt cei care tânjesc după lume și după plăcerile ei. Ceilalți îmi spun: "Doamne, nu 



U 52 

140 

suntem vrednici să ne numim aleșii Tăi, dar facă-se voia Ta pentru noi". - Aceștia sunt cei care sunt deja 

pregătiți să se străduiască să avanseze. 

40 Celor care Mă urmează, le pun pacea lumii pe inimă să "vegheze" și să se roage pentru ea. 

Națiunile vor trimite în curând rugăciunile lor pentru a-mi cere pacea pe care le-am oferit-o în toate 

timpurile. Înainte, le-am permis oamenilor să guste din roadele muncii lor, să vadă râuri de sânge uman 

curgând și să privească imagini de durere, munți de cadavre și orașe transformate în ruine. Am vrut ca 

oamenii să vadă cu inimile împietrite pustietatea caselor, disperarea celor nevinovați, mamele care, 

înnebunite de durere, sărută trupurile sfâșiate ale copiilor lor, să vadă de aproape toată disperarea, frica și 

toată jalea oamenilor, pentru ca în aroganța lor să simtă umilința și conștiința lor să le spună că măreția, 

puterea și înțelepciunea lor sunt o minciună, că singurul lucru cu adevărat măreț vine de la Spiritul Divin. 

Când acești oameni își vor deschide ochii la adevăr, vor fi îngroziți - nu de imaginile (de groază) pe 

care le privesc ochii lor, ci de ei înșiși, și cum nu pot scăpa de privirea și vocea conștiinței lor, vor simți în 

ei înșiși întunericul și focul remușcărilor; pentru că vor trebui să dea socoteală pentru fiecare viață, pentru 

fiecare durere și chiar și pentru ultima picătură de sânge vărsată în contul lor. 

41 Nu numai că voi cere socoteală oamenilor pentru ceea ce au făcut cu viețile altora, ci le voi cere și 

socoteală pentru ceea ce au făcut cu propriile lor vieți, cu trupurile lor. Cine poate spune atunci că a venit 

la Mine ca duh exact în momentul în care ceasul veșniciei avea să-l cheme de aici? - Nimeni! - Pentru că 

de multe ori îți scurtezi existența prin îmbătrânire prematură, alteori te consumi din motive care nu merită 

nici una dintre lacrimile tale sau unul dintre firele tale de păr alb. 

42 Eu sunt o dreptate implacabilă și perfectă, izvorâtă din cea mai pură iubire, care este Creatorul 

vostru, și vă cer doar să vă îndepărtați de plăcerile lumii pentru a asculta Cuvântul Meu. Maestrul își 

deschide cu plăcere cartea Sa de învățături perfecte pentru a vă încânta cu o nouă lecție. De câte ori nu a 

fost în stare să vă salveze nici măcar una dintre învățăturile Mele. În acest moment, spiritul tău s-a trezit și 

a simțit mandatele pe care le-a primit de la originea sa în viață. 

43 Am descoperit că inima ta adăpostește sămânța deșartă pe care a cules-o pe pământ, dar acum 

trebuie transformată într-un grânar în care să depozitezi roadele bune ale faptelor tale de iubire. 

44 Printre mulțimile de oameni se numără marii păcătoși, cei care și-au tăvălit sufletele în murdăria 

patimilor, care au furat (altora) onoarea, care au degradat părul cărunt al celor în vârstă, care au furat 

bunurile altora, care au pătat inocența copilului și și-au ucis vecinul fizic sau moral. 

45 Sunt unii care Mă ascultă, care profanează casa, care încalcă legile divine sau umane, care sting 

credința inimilor. Dar când aud Cuvântul Meu atingând coarda sensibilă a inimilor lor, ei spun: 

"Judecătorul este cel care vorbește; dar cu câtă bunătate ne face să ne înțelegem greșelile și cu câtă 

delicatețe ne învață și ne corectează". Când aceste inimi părăsesc locul de întâlnire unde au auzit această 

voce, li se pare că văd viața și tot ceea ce o înconjoară luminate nu numai de lumina materială, ci și de o 

lumină divină care îi vorbește omului peste tot în creație. Apoi, în fața ochilor celui care s-a purificat, 

apare o viață minunată acolo unde el nu vedea decât materie, plăceri carnale sau păcate. În fața spiritului 

său apare o existență pe care nu o bănuia - plină de revelații, promisiuni și inspirații. Este miracolul iubirii, 

nu numai al cuvântului; căci de câte ori au vorbit oamenii într-un mod mai rafinat și mai desăvârșit decât 

acești umili și analfabeți purtători de voce prin care Mă fac cunoscut. Dar semnificația spirituală pe care o 

are fiecare dintre aceste cuvinte nu poate izvorî decât din iubirea divină. 

46 Puțini au auzit Cuvântul Meu sub această formă, dar vă spun cu adevărat că toți oamenii aud vocea 

Mea în liniștea sanctuarului prezent în sufletele lor, chiar dacă mințile lor nu reușesc să înțeleagă aceste 

inspirații și nici buzele lor nu știu cum să exprime tot ceea ce primesc în mod constant prin intermediul 

darurilor lor spirituale. Când veți fi echipați, veți înțelege acest adevăr. 

47 În acest Al Treilea Timp, Ilie este Păstorul care te salvează zi de zi de pericol. El este cel care se 

strecoară în colțul confortabil al dormitorului tău atunci când te rogi, care îți stă alături în "singurătatea 

deșertului" și care te urmează în "călătoriile de zi lungă". Oriunde aveți nevoie de cineva care să vă apere 

sau de o voce care să vă dea curaj, acolo este Ilie, Păstorul spiritual al Epocii a treia. 

48 Dacă vreți să știți unde locuiește Ilie, vă spun că este în Împărăția spirituală. Cine dintre voi poate 

să se ridice să îl vadă? - Nimeni încă. - De aceea vine la voi, pentru a pregăti căile care duc la inima 

voastră, pentru ca apoi Maestrul să vină și să vă lumineze întreaga ființă. Dar să nu credeți că mă cobor la 

cei care mă caută cu mai multă puritate și perfecțiune; nu, mă cobor la toți cei care mă caută - la cel care 
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îngenunchează în fața idolului său, la cel care mă înțelege în forme sau concepții foarte îndepărtate de 

adevăr. Fiecare Mă caută după capacitatea spiritului său, iar Eu nu voi stinge flacăra credinței pe care o au 

în partea cea mai ascunsă a ființei lor cu privire la existența lui Dumnezeu. 

49 Este voința Mea ca în acest timp oamenii să fie capabili să se conecteze cu Domnul lor de la duh la 

duh, să existe un adevărat sanctuar în inima omului, în care acesta să audă vocea Tatălui. 

50 Pentru a atinge acest grad de spiritualizare, oamenii vor trebui să ia parte la marile bătălii ale 

religiilor, care vor trezi spiritele adormite, care vor vedea (atunci) lumina adevărului. 

51 Nu credeți că a sosit timpul ca oamenii să aducă o închinare și să plătească un tribut Dumnezeului 

lor, Creatorului lor, demn de Cel care îl primește și de Cel care îl oferă? 

Dacă studiați și observați diferitele regnuri ale naturii, veți găsi în ele un număr infinit de exemple, 

învățături și parabole demne de a fi luate drept model. Nu vă spun că ființele inferioare ar trebui să fie 

stăpânii voștri. Dar eu vă spun că natura, întreaga viață, este o carte al cărei autor este Dumnezeu. Am 

deschis această carte înaintea oamenilor pentru ca ei să recunoască în ea perfecțiunea, iubirea și dreptatea 

Mea - nu în cuvinte, ci în fapte. 

52 Nu Mă căutați în cărți de falsă învățătură sau în teoriile voastre, care sunt în general eronate din 

cauza materialismului în care trăiți. Vi s-a acordat deja să umblați în deplina bucurie a voinței voastre 

libere în toate privințele. Astăzi vă spun să vă opriți din drumul vostru rapid și să reflectați pentru câteva 

momente la experiența pe care ați acumulat-o în viață, la tot ceea ce ați văzut, simțit și suferit pe lungul 

drum pe care l-ați parcurs. Adevărat, adevărat, vă spun că oricine folosește această lumină (a cunoașterii) 

va găsi calea adevărului care îl va conduce la propria sa origine. Calea sunt Eu; cel care a cunoscut-o, pe 

Mine M-a cunoscut. Eu sunt începutul și sfârșitul căii. Eu sunt Alfa și Omega. 

53 Eu sunt Maestrul Simplității care vă vorbește ca un bun prieten, în cel mai familiar limbaj, pentru a 

vă lumina misterele și pentru a vă dezvălui secretele care au fost până acum ascunse cunoașterii voastre 

umane. 

54 Dați-i spiritului dumneavoastră posibilitatea de a se reîmprospăta în contemplarea Divinității și în 

exercitarea legilor care îl ghidează. Nu considerați această viață ca fiind singurul mijloc de bunăstare, nici 

munca fizică singurul mijloc. Nu vă limitați la dragostea familiei voastre, căci domeniile voastre sunt mai 

vaste. Egoismul nu este sămânța lui Dumnezeu. 

55 Oamenii au iubit atât de mult această viață, încât - când se apropie ora de a o părăsi - se răzvrătesc 

împotriva voinței Mele și nu vor să audă chemarea pe care le-o adresez. Ei refuză pacea împărăției Mele și 

cer Tatălui încă o perioadă de timp pe pământ pentru a continua să posede bunurile lor vremelnice. 

56 Deveniți sensibili pentru a putea simți viața spirituală și nu vă mulțumiți cu începutul dezvoltării 

voastre - căci aceasta este această viață - pentru că deasupra ei există lucrări superioare ale creației. 

57 Nu încercați să respingeți moartea atunci când se apropie de voi, conform voinței Mele, și nici nu 

cereți omului de știință să facă pentru voi miracolul de a vă împotrivi sfaturilor Mele și de a vă prelungi 

existența, pentru că amândoi veți regreta amarnic această greșeală. Pregătiți-vă în această viață și nu veți 

avea motive să vă temeți de intrarea în viața de dincolo. 

58 Plângi când unul dintre ai tăi pleacă în valea spirituală, în loc să te simți împăcat, pentru că îți dai 

seama că face încă un pas spre Domnul său. Pe de altă parte, sărbătorești o sărbătoare când o nouă ființă 

intră în casa ta, fără să te gândești în acel ceas că acel spirit a venit în trup pentru a împlini o ispășire în 

această vale de lacrimi; atunci ar trebui să plângi pentru el. 

59 Când vei simți pentru străini ceea ce simți pentru rudele tale? - Dintr-o singură căsătorie am dat 

naștere la sămânța nesfârșită a acestei umanități, care foarte curând s-a împărțit în familii, triburi, popoare 

și națiuni, dând naștere la diferențe de obiceiuri, limbi și religii. Aceste diferențe au generat ură și au creat 

diviziuni între unii și alții. Au apărut războaie și rivalități. Sămânța lui Cain a dat multe roade. Dar acum 

că mintea a evoluat și v-ați antrenat mințile - de ce continuați să vă vedeți ca pe niște străini, să vă urâți și 

să vă omorâți unii pe alții? Astăzi știți că toate spiritele au ieșit din Spiritul Meu Divin și că omenirea 

descinde dintr-o singură pereche, deci sunteți frați de spirit și chiar de sânge. 

60 Cât de departe ești de adevărata cale dacă nu simți durerea aproapelui tău, chiar dacă el este o parte 

din tine! Vedeți trecând pe lângă voi pe cineva pe care nu l-ați mai văzut niciodată și, crezând că este un 

străin, nu-l salutați. Pe de altă parte, când vezi o procesiune funerară trecând, îți dai capul jos. De ce nu-ți 

dedici atenția, dragostea și mila ta celor vii? 
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A fost voința Mea ca voi să ștergeți granițele și diferențele care există în lume cu dragostea voastră , dar 

oamenii nu au vrut să fie așa. Vreți ca sângele uman să fie cel care șterge granițele și îi apropie pe oameni? 

Vrei război pentru a unifica rasele? 

Încă din cele mai vechi timpuri am pregătit un popor pentru a Mă cunoaște și a Mă iubi, pentru ca el să 

fie ca o torță în mijlocul omenirii, și a fost puternic uneori și slab alteori. Astăzi i-am trimis înapoi pe 

pământ pentru ca profețiile să se împlinească. Acest popor este cel care a primit în mod spiritual cele trei 

Testamente și, știind că Eu Mă manifestam în acel moment prin intermediul minții umane, nu au îndrăznit 

să Mă nege în mod deschis. Pentru că spiritul lor își amintește că în cea de-a doua eră au strigat 

"Răstignește-l pe înșelător" și au suferit amarnic după aceea. 

Astăzi, mulți dintre ei au crezut în întoarcerea Mea, dar alții nu. Dar și aceștia vor crede după plecarea 

Mea în 1950, căci vor vedea profețiile Mele împlinite și Îmi vor spune: "Doamne, când Mi-ai vorbit, m-am 

îndoit; dar acum, când ai plecat și văd cuvântul Tău împlinit, cred în Tine". 

61 Înainte de a reduce la tăcere Cuvântul Meu (audibil în exterior), se vor apropia cei pe care îi numiți 

străini și care - fără să înțeleagă clar acest Cuvânt din cauza diferențelor de limbă - vor simți că spiritul lor 

este plin de pace și hrănit de Ființa Mea Divină. Pentru că ei vor simți în inima lor dragostea Mea, iar voi 

știți deja că dragostea este limbajul spiritului. Și aceștia (străinii) vor porni să Mă urmeze, căci poporul 

Meu este împrăștiat în toată lumea. 

62 În mijlocul unei furtuni am venit la voi în acest timp. Curcubeul păcii nu a strălucit încă, 

porumbelul cu ramura de măslin nu a sosit încă. Dar va veni momentul în care Eu, Iubirea Supremă, voi 

putea spune tuturor oamenilor: Iată-mă. Atunci toți Mă vor recunoaște și se vor uni. Astăzi încă îi judec pe 

cei vii și pe cei morți. 

63 În Era a Treia, m-am ridicat din mormântul uitării în care m-a relegat omenirea, pentru a o trezi la 

o viață nouă, căci Eu sunt Viața. Nimeni nu poate muri. Chiar și cel care își răpește singur existența cu 

mâna lui își va auzi conștiința reproșându-i lipsa de credință. 

64 Vreau să formați puțin câte puțin o familie, un popor întreg la trup și la suflet. 

65 Când se va vedea printre voi înălțarea spirituală a lui Abel, ascultarea lui Avraam, tăria lui Iacov, 

răbdarea lui Iov și spiritualizarea lui Ioan? Recunoașteți responsabilitatea pe care o aveți în lume. 

66 Oameni buni, fugiți de viciu, ca sângele vostru să fie sămânță roditoare și ca roadele de mâine să 

fie plăcute. 

67 Femei, vă pregătesc pentru a da lumii copii de pace și bunăvoință. Celor sterpi le spun: rugați-vă, 

nu vă rușinați de ispășirea voastră. Fiți devotați, căci vă voi surprinde și vă voi face să simțiți bătăile inimii 

unei noi ființe în pântecele vostru. 

68 Creșteți copii perfecți ca și Creatorul vostru, care a creat numai ființe perfecte, și îndepliniți 

porunca divină care vă cere să vă iubiți unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 53  
1 De ce descopăr că, din ziua în care mă fac cunoscut vouă și până în ziua următoare când vă dau o 

nouă învățătură, într-o perioadă atât de scurtă de timp, ați pierdut deja pacea pe care v-am dat-o? Nu 

pierdeți pe căile vieții voastre harurile pe care vi le dau. 

Veniți descurajați prin încercările și vicisitudinile pe care le întâlniți pe calea voastră, vă apropiați cu 

inima împăcată. Așa te văd aproape întotdeauna când îți dau pacea mea, pentru ca tu să poți parcurge cu 

curaj și credință bucuroasă calea de dezvoltare a vieții tale. 

2 V-am învățat să vă rugați ca să vă eliberați de pericole și obstacole, de capcane și de întuneric. Ți-

am spus că până și forțele naturii îți vor asculta rugăciunea atunci când vor fi dezlănțuite de dragul 

dreptății Mele. Vor trece peste tine fără să te atingă pentru că ai știut să te rogi cu credință și sinceritate. 

3 Din mizerie și din abis voi ridica spiritul tău în acest timp, astfel încât să cunoască nu numai pe 

Dumnezeul său, ci și pe sine însuși, precum și darurile sale spirituale. Dar mai întâi va trebui să treceți prin 

creuzetul suferinței care vă va purifica. Căci fără reînnoire interioară, darurile voastre nu vor putea străluci 

în toată puterea lor. 

4 Patimile umane sunt ca o furtună care îți lovește sanctuarul interior și numai cel care se roagă este 

suficient de puternic pentru a rezista încercărilor și numai cel care veghează este suficient de vigilent 

pentru a se proteja. 

5 Când vă vorbesc de temple și de sanctuare, nu mă refer la locurile de adunare pe care le construiți 

în material, ci la inima voastră; căci oriunde veți merge, acolo va fi templul și veți găsi iubirea mea mereu 

prezentă în el. 

6 Omenirea a creat religii, ceva de genul căilor care duc la Mine. Dar eu vă spun: Nu mai umblați 

după interpretarea omenească pe care fiecare o dă Legii Mele. A sosit timpul ca voi toți să știți cum să 

primiți inspirația mea, pentru ca această lumină să vă ghideze. 

7 Uneori vă întrebați: De ce este acest popor* singurul căruia i-am vorbit, când sunt atâtea națiuni 

care au nevoie de ea? - La aceasta vă răspund că în acele zile doar un grup de oameni a fost martor la 

răstignirea și moartea Mea, și totuși Sângele Mielului s-a răspândit în toată omenirea pentru a le arăta 

calea spre ispășirea lor. Așa voi vorbi acestor comunități de aici, astăzi, dar lumina Duhului Meu se va 

revărsa asupra întregii lumi.  

* Este vorba de poporul spiritual al lui Israel, reprezentat de mica turmă care trăiește în națiunea mexicană. 

8 Toate mijloacele de a învăța și de a acționa în consecință v-am predat deja, și nu vreau ca atunci 

când veți veni în prezența Mea în spirit să vă puneți fără recoltă și să vă prefaceți că intransigența și 

indisciplina trupului nu v-au lăsat să vă îndepliniți sarcina. Căci cel care nu triumfă asupra ispitelor lumii 

nu va avea nici un merit pentru a se prezenta în fața Domnului său. Trupul are multă putere în patimile, 

înclinațiile și slăbiciunile sale, dar spiritul este înzestrat cu o putere mai mare și cu ea poate învinge răul. 

9 Ce merit ar avea spiritul tău dacă ar lucra într-un corp fără voință și fără înclinații proprii? Lupta 

spiritului cu învelișul său trupesc este o luptă între putere și putere. Acolo găsește piatra de încercare prin 

care trebuie să-și dovedească superioritatea și măreția spiritului său. Este testul în care duhul este adesea 

învins pentru o clipă de ispitele în care îl aduce lumea prin carne. Atât de mare este forța pe care acestea 

(ispitele) o exercită asupra spiritului, încât în cele din urmă ai avut impresia că o putere supranaturală și 

malignă te târăște spre ruină și te distruge în patimă. 

10 Cât de mare este responsabilitatea spiritului înaintea lui Dumnezeu! Carnea nu și-a asumat această 

responsabilitate. Vezi cum se odihnește pentru totdeauna în pământ când vine moartea. Când vei dobândi 

merite pentru ca spiritul tău să devină vrednic să locuiască în case mai perfecte decât aceasta în care 

trăiești? 

11 Lumea vă oferă coroane care nu fac decât să mărturisească deșertăciunea, mândria și falsa măreție. 

Spiritul care știe să depășească aceste deșertăciuni are o altă coroană rezervată pentru el în lumea de 

dincolo, cea a înțelepciunii Mele. 

12 Odată am căutat văile, munții, marea și deșertul pentru a vă vorbi. Și astăzi am aflat că există inimi 

care seamănă cu văile prin pacea lor, altele care sunt ca o mare furtunoasă, ca cea care a făcut spume când 
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Isus a intrat pe ea cu ucenicii Săi în barcă. Unii, prin înălțimea lor (spirituală), când Mă ascultă, devin ca 

muntele, iar alții, prin singurătatea și ariditatea lor (spirituală), se aseamănă cu deșertul. 

13 Voi, care ascultați Cuvântul Meu, iubiți-l, studiați-l și puneți-l în practică. Câți dintre cei care au 

dorit să o audă nu o pot auzi pentru că nu li s-a acordat acest har în acest timp. Dar vă spun cu adevărat că 

ecoul ei va ajunge la toți și cu o mai mare puritate, pentru că nu va fi vocea unui om cea care va veni la ei, 

ci Duhul lui Dumnezeu. 

14 astăzi îți lucrez inima cu dalta Cuvântului Meu, o învăț să simtă durerea celorlalți, căci cel care nu 

are compasiune nu poate fi apostolul Meu. Nu vreau ca cei nevoiași, după ce au bătut în zadar la ușa ta, să 

Mă întrebe, plângând, dacă aceștia sunt aleșii Mei, cei pe care i-am pregătit ca administratori ai durerii 

fraților lor, ca depozitari și sprijinitori ai celor nevoiași. Vegheați, ucenicilor, ca și în miezul nopții, când 

ați adormit, să vedeți mâna care bate la ușa voastră. Acest nevoiaș care te caută astăzi poate fi cel care, 

mișcat de dorința ta de a te ajuta, se va transforma și el în lucrătorul meu și îți va ușura misiunea de mâine. 

Câți dintre cei care vin astăzi la tine cerând puțină iubire, înțelegere sau dreptate vor fi mâine scutul care te 

protejează sau martorul care te salvează. Dar la ce te poți aștepta de la cel care, în toată durerea lui, a bătut 

la ușile voastre și și-a pus speranța în bunăvoința voastră de a vă ajuta și apoi nu a găsit ascultare? Lasă-l 

să vină la tine pe cel care s-a scufundat în noroiul viciilor; dacă știi cum să-l miști în interior, va simți 

pocăință. Lasă-l pe omul zdrențăros să se simtă demn de casa și de masa ta; dar nu simți repulsie în fața 

sărăciei lui, poate că este mai pur spiritual și mai împodobit decât tine. Nu vă păstrați cele mai bune atenții 

și cele mai amabile zâmbete pentru cei care au bogății materiale în mâini sau care se prezintă în ținute 

scumpe. Inima ta să nu se uite la aceste diferențe și să distribuie binefacerile darurilor tale tuturor la fel. 

Suferința abundă - cât de mult bine poți face în orice zi și la orice oră! 

15 Dacă veți observa copiii, veți vedea că sunt mulți micuți fără dragoste, fără lege și fără pâine. Dacă 

te duci printre tineri, vei găsi lupta patimilor, căile greșite, iar dacă privești în jur, printre bărbații și 

femeile ajunși la maturitatea vieții, vei găsi printre ei tragedii, paharul foarte amar: uneori cel al văduviei, 

absența speranței și a credinței, a unei adevărate încurajări spirituale care să-i mângâie și să-i susțină. 

16 Numai Cuvântul meu este capabil să atingă inima care a devenit dură din cauza suferinței și să o 

facă sensibilă. Mulți dintre voi au suferit atât de mult încât nu au simțit durerea altora și au fost indiferenți 

la ea. 

Vă vorbesc mult despre durere și menționez adesea mila pe care ar trebui să o aveți față de frații voștri, 

pentru că în lume există atâtea suferințe câte ființe umane sunt, iar în prezent suferințele umanității sunt 

abia la început. De aceea vă pregătesc pentru ca, prin iubirea voastră, să dați o nouă putere fraților voștri. 

17 Dacă marilor națiuni ale pământului le place să bea pentru "binele" lumii, ridicând paharul 

amărăciunii și vărsându-l pe umanitate, eu vă ofer de la această umilă masă un pahar spiritual plin de 

dulceață și viață, pentru ca voi să duceți acest mesaj celor care au moartea în inimă și amărăciunea pe 

buze. 

18 Mergeți pas cu pas pe această cale a iubirii. Lasă vânturile furtunoase să sufle peste tine fără să 

slăbească. Urechile voastre îi vor auzi spunând că sunteți pe calea pierzării; dar întăriți-vă în amintirea 

cuvintelor Mele, când v-am spus că mantia Mea va acoperi pe oricine va merge în lume pe calea pe care i-

am trasat-o cu urma însângerată a patimilor Mele. 

19 Vreau ca fața voastră să reflecte blândețea spiritului vostru, dar nu ipocrizia; căci ceea ce nu văd 

frații voștri, eu voi judeca. - După furtunile care trebuie să biciuiască acest popor, numărul celor care vor 

rămâne adunați în jurul Meu va fi mic, pentru că mulți vor dispera din cauza încercărilor. Dar cei care vor 

rămâne vor fi cei care vor face ca lucrarea Mea să înflorească. Totul va fi atunci pur, atât în domeniul 

material, cât și în cel spiritual. Căci Eu v-am deschis cu Cuvântul Meu calea, care era închisă de răutatea și 

neascultarea oamenilor. Ochii duhului vostru au fost de asemenea deschiși, ca să puteți vedea adevărul. Vă 

spun din nou că orice ochi Mă va vedea. 

Pocăința neprihănită pe care ți-am cerut-o este pentru a începe o reînnoire în viața ta. De aceea, vă spun 

că nu vreau să vă acoperiți cu "haine" de ipocrizie. Vreau ca voi să fiți buni și sinceri și să mărturisiți 

adevărul învățăturii Mele prin faptele voastre. 

20 Veți dobândi o mare comoară de înțelepciune fără a avea nevoie de cărțile oamenilor, căci singurul 

vostru manual este acest Cuvânt, în care nu veți avea nici o influență din partea învățăturilor străine, nici a 
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interpretărilor greșite, nici a teoriilor oamenilor, ci doar Legea Mea, care vă va arăta calea dezvoltării 

voastre. 

21 Vălul gros al materialismului vostru vă făcuse să vă afundați într-o ignoranță care vă făcea să vă 

simțiți îndepărtați de Divinitate și care vă ascundea lumina care trebuie să lumineze viața spiritului. În acel 

moment, Vocea Mea a rupt acel văl și v-a arătat Sanctuarul Meu, dezvăluindu-vă noi învățături din camera 

secretă a inimii Mele. la manifestarea Mea spirituală, unii și-au aprins lampa credinței, în timp ce alții au 

preferat să continue să contemple viața în lumina dată de puținele lor cunoștințe spirituale. Când vei 

înțelege tot ceea ce trebuie să acumulezi pentru spiritul tău? 

22 Nu vă interzic să explorați natura sau să acumulați cunoștințe, dacă acest lucru este în beneficiul și 

pentru progresul vieții voastre umane. Dar vreau, de asemenea, să vă interesați să obțineți lumină pentru 

spiritul vostru, pentru că va fi singurul lucru pe care îl veți lua cu voi de aici până dincolo și care vă va fi 

de folos pe calea spirituală pentru a progresa. Sunt atât de aproape de fiecare dintre voi încât este suficient 

să Mă întrebați ceva cu gândul pentru a primi imediat răspunsul Meu. Nimeni nu-i poate reproșa Tatălui că 

s-a îndepărtat de copiii Săi. Căci, ca un Păstor iubitor, am vegheat întotdeauna asupra tuturor oilor Mele și 

vă pot spune cu adevărat că niciuna nu s-a pierdut și nici nu se va pierde, pentru că Eu sunt pretutindeni. În 

orice loc, lumina mea este prezentă, iar viața și iubirea Tatălui vostru pulsează în toată creația. 

23 Omul s-a abătut de la împlinirea Legii Mele; dar astăzi pot să vă spun că, prin învățăturile Mele de 

iubire, aduc multe oi rătăcite pe calea lor ascendentă. Dar dacă aceștia se întorc la obstacol, voi aduce alții 

până când îi voi ține pe toți în incinta iubirii Mele. 

24 Astăzi știi că durerea purifică sufletul și inima și că nu este prima dată când a trebuit să-ți cureți 

sufletul de fărădelegile sale. Paharul amărăciunii și-a vărsat conținutul asupra lumii și a fost ca un nou 

potop, dar mai dureros, mai amar și de mai lungă durată. Vor veni vremuri în care nu durerea va fi cea care 

îi va supune și stăpâni pe oameni, ci lumina conștiinței lor. Dacă încă mai ai nevoie de durere ca de o frâu, 

este cel mai clar semn că nu ai evoluat din punct de vedere spiritual. 

25 Amintiți-vă, copiii mei, că trebuie să urcați pe munte (al perfecțiunii) purtând în spate o cruce a 

durerii. Dar înțelegeți că crucea care trebuie să vă ridice (spiritual) nu este cea a purtării păcatelor voastre, 

ci cea a jertfelor voastre pentru alții. 

Bărbaților le spun: fiți lideri, apărători și protectori ai poporului. Femeilor, mamelor, le spun: Rugați-vă 

pentru mulțimea de copii fără părinți, fără casă și fără pâine. Rugăciunile voastre vor fi ca aripile ciocârliei 

care se întind pentru a acoperi puii. Dar în acest moment, nu vă gândiți doar la ai voștri, căci ei au 

dragostea voastră maternă, ci și la cei care nu au nimic pe pământ decât singurătate și foame de iubire. 

Rugați-vă pentru ei! Cine poate înțelege mai bine decât tine răceala, goliciunea și setea acestor inimi 

gingașe? Rugați-vă, iar pâinea, adăpostul și dragostea vor veni în curând la ei. Aceasta este ocazia potrivită 

pentru a practica mila. 

26 Ați fost izgoniți pe pământ, pe această planetă pe care omul a transformat-o într-o vale de lacrimi, 

deși este o grădină minunată pe care Creatorul a umplut-o cu binecuvântările Sale. Dar oamenii vor învăța 

să înțeleagă că pentru a-și plăti vina au fost destinați să vină pe lume în acest moment, pentru a transforma 

acest deșert al necazurilor și al durerii într-un paradis al luminii, într-un loc al fraternității și al păcii, unde 

se împlinește porunca Mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții!". 

27 Printre cei care Mă ascultă sunt și necredincioși care, pentru a crede, vor să palpeze (cu mâinile) ca 

Toma. Lor le spun că într-o zi se vor conecta cu Mine de la spirit la spirit. Mai întâi, să își spele vasul pe 

dinăuntru și pe dinafară, pentru ca Cuvântul Meu să coboare în el ca o rouă de har și de viață pentru spirit. 

28 Bolnavii vor să atingă haina Mea, ca în Epoca a doua, pentru ca credința lor să-i vindece. Dar eu 

vă spun: De ce nu atingeți Spiritul Meu Divin cu gândurile voastre curate, cu rugăciunea voastră fierbinte? 

Vei obține tot ceea ce are nevoie spiritul și trupul tău. 

29 Aceasta este învățătura pe care v-o dau, prin care vă fac să priviți în orice moment Cartea pe care 

am deschis-o înaintea voastră. Este Cartea Înțelepciunii Mele Veșnice pe care v-o arăt deschisă astăzi, la 

cea de-a șasea pecete, folosind ca interpret pe Purtătorul de Voce pe care l-am pregătit. 

30 În toate timpurile ați dorit să studiați manifestarea Mea pentru a cunoaște voința și poruncile Mele, 

iar Eu am răspuns la întrebările voastre, pentru că oricine Mă caută din iubire, cu dorința de a afla 

adevărul, Mă găsește, Mă vede în fața lui, Mă simte și se împrospătează cu iubirea Mea, așa cum Eu sunt 
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plin de bucurie când copiii Mei îmi arată roadele pe care le-au obținut prin faptele lor de iubire și milă, cu 

care au alinat durerea fraților lor. 

31 În această carte, pe care am deschis-o încă o dată în fața voastră, sunt cuprinse toate învățăturile 

Mele, iar ceea ce este scris în ea veți ajunge să cunoașteți, și va fi spre fericirea voastră, pentru că vă va 

conduce pe calea dezvoltării voastre ascendente. 

32 Tânjești să primești inspirațiile mele, pe care le-am făcut să curgă din belșug în orice moment, dar 

nu te-ai folosit de ele. Astăzi, în timp ce comunic cu voi prin intermediul minții umane, veți continua să vă 

îndoiți de învățăturile mele și de prezența mea printre voi? - Eu nu vorbesc cu morții sau cu ființele fără 

rațiune, ci cu voi, care sunteți ființe umane, care aveți o conștiință și care Mă cunoașteți. 

Dacă aș fi vorbit cu morții, ei s-ar fi ridicat deja din morminte, dacă aș fi vorbit cu pietrele sau cu 

elementele naturii, ele ar fi fost deja martorele mele. Dar incredulitatea copiilor Mei nu va opri învățătura 

Mea, iar această carte va continua să vorbească despre adevăr, despre viața de har și despre viața de 

dincolo. 

33 Ce căutați în învățătura mea, ce vreți să știți, copiii mei? "Lumina", îmi spun unii. "Ne dorim să 

găsim pacea", îi aud pe alții spunând. Îți spun eu: Dacă vă pregătiți, veți găsi în Cuvântul Meu tot ceea ce 

dorește spiritul vostru. Am pregătit această națiune ca pe un câmp fertil și binecuvântat, de unde puteți 

vedea muntele Noului Sion, țara care vă așteaptă. Iar mâine, după ce veți fi trecut prin lume, îndeplinindu-

vă sarcina, vă veți regăsi în spirit pe căile de dincolo, și veți fi cu toții uniți într-o singură "vale", formând 

un singur spirit cu Mine. 

34 Trebuie să studiați pentru a înțelege cauza evenimentelor din acest timp: De ce a venit Ilie în acest 

timp și de ce vă dau Cuvântul Meu. În toate timpurile, Ilie a venit ca precursor al Meu pentru a pregăti 

spiritul tuturor oamenilor. În prima vreme, Ilie a venit pe pământ, s-a apropiat de inimile oamenilor și i-a 

găsit dependenți de păgânism și idolatrie. Lumea era condusă de regi și de preoți, și amândoi se 

îndepărtaseră de la împlinirea legilor divine și își conduceau popoarele pe căi de confuzie și minciună. 

Ridicaseră altare pentru diverși zei cărora le aduceau închinare. Ilie s-a ridicat în acele zile și le-a vorbit cu 

cuvinte pline de dreptate: "Deschideți-vă ochii și dați-vă seama că ați profanat Legea Domnului. Ați uitat 

exemplul mesagerilor Săi și ați căzut în culte nedemne de Dumnezeul cel viu și puternic. Este necesar să 

vă treziți, să priviți la El și să-L recunoașteți. Distrugeți idolatria voastră și ridicați-vă ochii deasupra 

oricărui chip cu care L-ați reprezentat". 

35 Ilie a auzit vocea Mea spunându-i: "Pleacă de lângă acest popor rău. Spune-i că nu va mai cădea 

ploaie pentru multă vreme, până când vei porunci în numele Meu." - Și Ilie a zis: "Nu va mai ploua până 

când Domnul meu nu va indica ceasul și până când glasul meu nu va porunci!" Și spunând aceasta, a 

plecat. - Din ziua aceea, pământul a fost uscat, iar anotimpurile destinate ploii au trecut fără să vină. 

Niciun semn de ploaie nu se vedea pe cer, câmpurile simțeau seceta, vitele se tânguiau treptat, oamenii 

săpau în pământ după apă pentru a-și potoli setea fără să o găsească, râurile secau, iarba se usca pentru că 

suferea sub razele unui soare arzător, iar oamenii își chemau zeii, cerându-le ca acel element să se întoarcă 

la ei pentru a semăna și secera semințe care să-i hrănească. 

36 Ilie se retrăsese din porunca divină, rugându-se și așteptând voia Domnului său. Bărbații și femeile 

au început să se îndepărteze de casele lor în căutarea unor noi ținuturi unde să nu ducă lipsă de apă. Peste 

tot se vedeau caravane, iar în toate locurile pământul era uscat. 

37 Anii au trecut și, într-o zi, când Ilie și-a înălțat duhul către Tatăl, a auzit vocea Lui spunându-i: 

"Caută-l pe Rege și, când îți voi da semnul, apele vor coborî din nou pe acest pământ". 

38 Ilie, umil și ascultător, s-a dus la regele acelui popor și și-a arătat puterea în fața închinătorilor 

falsului dumnezeu. Apoi a vorbit despre Tatăl și despre puterea Lui și au apărut semnele: Fulgere, tunete și 

foc au fost văzute pe cer, iar apoi ploaia dătătoare de viață a căzut în torente. Din nou, câmpurile erau 

înverzite, copacii erau plini de fructe și era prosperitate. 

39 Poporul s-a trezit la această evidență și și-a amintit de Tatăl lor, care i-a chemat și i-a îndemnat 

prin Ilie. 

40 Minunile lui Ilie erau numeroase și foarte mari în acea vreme, pentru a trezi poporul. 

41 În Epoca a doua, a apărut Ioan Botezătorul, care a sfătuit la pocăință și a pregătit inimile pentru a-l 

primi pe Mesia. Acel binecuvântat înaintaș a vorbit mulțimilor pentru că se apropia momentul predicării 

lui Isus și era necesar ca acestea să îl recunoască. - El a botezat cu apă și a turnat-o și pe Isus, zicându-I: 
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"Învățătorule, de ce trebuie să Te botez pe Tine, deși ești fără cusur?". La aceasta, Isus a răspuns: "Trebuie 

deci să se facă, ca să încep ziua de lucru prin a arăta supunere, pentru ca cei de aici, care Mă urmează, să 

știe cum să se purifice și să se echipeze atunci când vor porni să își îndeplinească sarcina". 

42 Ilie, un spirit cu o mare putere care nu a fost recunoscut de omenire, a fost întotdeauna pregătitorul 

Meu. Astăzi a venit încă o dată pentru a-i pregăti pe cei marcați care Mă vor sluji ca purtători de voce, 

precum și pe toți oamenii. 

43 Dacă vă pregătiți și studiați învățăturile Mele pentru a cunoaște Voința Mea, Ilie va veni în ajutorul 

vostru și vă va fi sprijin și prieten. 

44 Ilie este (o) rază divină care luminează și călăuzește toate ființele și le conduce spre Mine. Iubiți-l 

și venerați-l ca pionier și mijlocitor al vostru. 

45 Discipoli, dacă vreți să intrați în Împărăția Cerurilor, să faceți fapte drepte, să împliniți Legea, 

atunci Lucrarea Mea va fi recunoscută de toți și se va evidenția printre religii și învățături ca fiind singura 

cale pe care am trasat-o pentru oameni. 

46 Veniți la Mine ca să vă ajut în pregătirea voastră, așezați-vă la masa Mea, unde am pregătit un loc 

pentru fiecare dintre discipolii Mei, de unde veți asista la învățătura Mea. Nu vă faceți griji dacă persoana 

prin care Mă fac cunoscut este un bărbat sau o femeie, un bătrân, un tânăr sau un copil. Cercetați 

învățăturile Mele până când veți găsi sensul divin al acestui cuvânt; atunci veți simți prezența Mea prin 

fiecare dintre aleșii Mei. Profitați de aceste momente, pentru că mai târziu vă veți putea plânge dacă nu 

faceți acest lucru. 

47 Lăsați acest popor să crească așa cum cresc copacii înmulțindu-și ramurile, așa cum râurile se 

extind prin formarea de noi râuri și fluvii. Vedeți cum dintr-o comunitate se nasc noi comunități în 

provincie și în orașe! 

48 Spiritul Meu este cel care i-a trimis (pe cei chemați) în diferite provincii pentru a transmite un 

mesaj de spiritualizare. De ce se îndepărtează unii de principiile de spiritualizare pe care le-am arătat - 

adică de a dărui iubire fără niciun interes personal și de a practica mila - și își vând serviciile pe care le fac 

prin intermediul unor daruri care nu i-au costat nimic? Nu vă amintiți că, încă de la primele învățături pe 

care le-ați auzit, v-am spus să vegheați și să vă rugați, pentru că ispita vă pândește la tot pasul? Gândiți-vă 

și vă veți aminti că v-am mai spus că am să vă dau mai mult decât aveți voi să-mi cereți - astfel încât să vă 

limitați la a primi de la Mine ceea ce este permis. 

49 Să știi că în cartea destinului tău sunt înscrise ziua și ora la care porțile de dincolo se vor deschide 

pentru a-ți primi spiritul. De acolo veți vedea toată munca voastră pe pământ, tot trecutul vostru. Nu vei 

dori să auzi voci de reproș sau de plângere împotriva ta, sau să-i vezi pe cei care te numesc autorul relelor 

lor! 

50 Ce suferință, ce durere simte un spirit când ajunge în acea lume a luminii și a păcii și aude că acolo 

ajunge jalea victimelor sale. Dacă nu vreți să treceți prin această situație critică, cultivați încă de pe acum 

câmpurile pe care vi le-am încredințat și puneți în ele sămânța Doctrinei Mele în toată puritatea ei. Nu vă 

simțiți incapabili de a face lucrări demne de Mine și nu vă lăsați uneltele agricole când munca este doar pe 

jumătate terminată, pentru a uita această misiune și a vă abandona din nou tentațiilor lumii. 

51 Veniți repede să ascultați Cuvântul Meu. Amintiți-vă că este foarte aproape ziua în care nu o veți 

mai auzi sub această formă. Pentru voi, a trecut deja vremea când era necesar ca profeții să apară în fața 

poporului pentru a-l îndemna să se pocăiască și pentru a-l amenința cu dreptatea lui Dumnezeu dacă nu va 

ține cont de acest apel de avertizare. Astăzi vreau ca voi să fiți profeții care trezesc omenirea și îi transmit 

acest mesaj ceresc. Voi face minuni în calea voastră și vă voi da armele adevărului cu care să luptați, 

pentru că veți fi combătuți. 

52 Voi îndrepta multe cărări strâmbe, folosind dreptatea discipolilor Mei buni. Prezența spirituală a 

poporului lui Dumnezeu, numit Israel pe pământ, se va face simțită printre oameni și mulți vor realiza că 

ceea ce fusese expus în formă materială avea o semnificație spirituală înaltă. 

53 Chiar dacă spiritele care au format acest popor au fost împrăștiate prin lume și prin Valea 

Spirituală pentru a îndeplini o datorie de ispășire, acum, datorită iubirii Mele, unite de lumina Duhului 

Sfânt care luminează calea evoluției lor, ele vor uni pe drumul lor pe toți cei care tânjesc după libertate, 

după pace, după adevăr și dreptate, după iubire și răscumpărare. 
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54 Adevărat vă spun că poporul lui Dumnezeu este nemărginit, toți îi aparțineți spiritual. De aceea, 

acest popor nu poate fi limitat la o singură națiune sau la o singură rasă. Poporul lui Israel, numit poporul 

lui Dumnezeu de către profeții și patriarhii din primele timpuri, este un simbol al familiei universale, un 

popor format din ființe alese cu înțelepciune pentru scopurile mele și pe care l-am folosit ca instrument, 

pentru a transmite învățăturile Mele omenirii ca o carte deschisă în fața oamenilor - o carte care vorbește 

despre evoluția spirituală și materială, despre revelațiile divine, despre profeții, despre interpretările 

umane, despre succesele și erorile acelui popor, despre splendoare și declin, despre libertate și robie, 

despre lumină și întuneric 

Întuneric. Acest popor nu va mai avea sub picioarele sale "Țara Făgăduinței". Sarcina sa este de a-i căuta 

pe cei pierduți, de a le insufla un nou curaj celor slabi și de a le arăta calea de ieșire din deșert, dincolo de 

care se află porțile Noului Ierusalim, Orașul spiritual în care veți locui veșnic cu Maestrul vostru. 

55 Cei o sută patruzeci și patru de mii de oameni însemnați au misiunea de a apăra Legea cu zel, de a 

încuraja poporul pe cale, de a apăra credința. Ei trebuie să fie soldați ai păcii, maeștri în înțelepciunea 

Mea, doctori pentru toate bolile, mângâietori și profeți. 

56 Generațiile din acest timp au fost martorele unor mari evenimente. Fără să vă dați seama, trăiți 

marea bătălie care are loc nu doar pe câmpurile voastre de luptă sau în națiunile aflate în război, ci în 

multe alte câmpuri. Adevărata bătălie se dă în spiritual, acolo unde ochii voștri nu pătrund, în mintea și 

inima omului, în oamenii de știință și religie și în toate instituțiile umane. Motivul este că se apropie o 

nouă perioadă în care trebuie să se deschidă cel de-al șaptelea sigiliu, iar dreptatea și lumina vor triumfa în 

spirite. Înainte de asta, va trebui să trimit pe pământ spirite pline de harul meu și care îi vor îndruma pe 

oameni ca pe niște copii, pentru ca aceștia să poată ajunge la mântuire. 

57 Rugați-vă și simțiți-l pe Ilie grăbindu-se prin spațiu de la un capăt la altul, răspândind lumină pe 

cărările întunecate, salvându-i pe cei rătăciți, purificând pe cei pătați, trezindu-i pe cei care dorm în 

ignoranță și punând totul în ordine, căci acesta este timpul lui. Nu vă temeți de el, iubiți-l, căci el a venit ca 

un păstor pentru a vă conduce la Tatăl, la obstacolul ceresc care vă așteaptă. 

58 Cuvântul Meu și toate profețiile se vor adeveri. 

59 În Epoca a doua Mi-ai bătut mâinile în cuie pe un lemn, aceleași mâini care vindecau bolnavii și 

mângâiau copii, tineri și bătrâni. Astăzi Mi-am descoperit drepturile, dar nu pentru a respinge crucea pe 

care voi M-ați înălțat; nu, iubiți copii, astăzi vi le întind cu iubire pentru a vă dărui binecuvântarea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 54  
1 Ferice de cei care își lasă bunurile materiale pentru a Mă asculta. 

2 Cei care s-au folosit de învățătura Mea au devenit puternici și, când s-au văzut afectați de o 

încercare, în loc să dispere, au început să reflecteze și să se roage și au simțit că, în acele momente, 

inspirația divină vine în mintea lor ca o rază de lumină care luminează calea dezvoltării lor spirituale. 

3 Adevărat vă spun că oricine știe să se pregătească și să se întărească în împlinirea Legii Mele va 

trece cu bine prin toate, chiar dacă va trece prin furtuni sau prin foc. - Chiar și celor care au reușit să treacă 

cu credință peste încercarea care le-a afectat spiritul, le spun din nou că nu trebuie "să se culce să doarmă", 

pentru că vor veni noi încercări și atunci trebuie să fie pregătiți. Sunt mulți cei care, la sfârșitul unei mari 

încercări, când "lucrarea zilei" este aproape terminată, au fost aproape de a cădea, copleșiți de greutatea 

crucii lor. Dar în acele momente vocea Mea s-a făcut auzită, încurajându-i să atingă scopul final, care este 

deja aproape. 

4 Dacă atribuiți încercările vieții întâmplării, cu greu veți fi puternici. Dar dacă ai un concept despre 

ce este ispășirea, ce este dreptatea și reparația, vei găsi înălțare și predare în credința ta pentru a învinge în 

încercări. 

5 Este voința Mea să vă testez sufletul în diferite moduri, pentru că Eu îl formez, îl modelez și îl 

perfecționez. Pentru aceasta mă folosesc de toate lucrurile și de toți oamenii; ca instrumente folosesc atât 

un om drept, cât și un om rău. O dată mă folosesc de lumină, altă dată fac din întuneric robul Meu. De 

aceea vă spun: Când vă aflați într-o situație critică, amintiți-vă de Mine, Maestrul vostru, care vă va 

explica cu toată dragostea motivul acestei încercări. 

6 Există cupe pe care toți trebuie să le bea, unii mai devreme, alții mai târziu, pentru ca toți să ajungă 

să mă înțeleagă și să mă iubească. Mizeria, boala, calomnia, dezonoarea sunt cupe foarte amare care nu 

ajung doar pe buzele păcătosului. Amintește-ți că Preafericitul Atotțiitorul a golit cea mai amară cupă pe 

care ți-o poți imagina în acel Al Doilea Timp. Ascultarea, smerenia și iubirea cu care se bea paharul 

suferinței vor face crucea mai ușoară și încercarea va trece mai repede. 

7 Lumea este o școală pentru spirite, iar corpul tău este doar un instrument. Pe pământ, voi 

parcurgeți diferitele trepte ale scării perfecțiunii spirituale, pe care spiritele urcă spre Mine, împinse de 

forța meritelor lor, de efortul lor de a ajunge la Tatăl prin iubirea pe care au dat-o fraților lor. Cel care nu 

trece prin această cale a luptei nu va ști cine este Creatorul său și nici nu se va cunoaște pe sine însuși. 

8 Cel care își neagă destinul respinge numele onorabil de "copil al Divinității Mele". Dacă nu crede 

în existența Mea, nu poate avea credință în iubirea Mea. 

9 Dacă pentru unii această viață a fost extrem de amară și dureroasă, să știți că această existență nu 

este singura, că ea este doar în aparență lungă și că în destinul fiecărei creaturi există un mister în care doar 

eu pot pătrunde. 

10 Această voce nu v-a spus: trebuie să ascultați acest cuvânt. V-a spus doar: căutați adevărul, căutați 

iubirea, căutați pacea, iar dacă găsiți aceste lucruri în învățătura Mea pe care o auziți în acest moment, 

continuați să căutați. Dar dacă nu l-ați găsit aici, continuați să căutați. 

11 Mă fac cunoscut fiecăruia dintre voi, uneori prin inima voastră, alteori în spiritul vostru. 

12 La glasul Meu de iertare, morții se vor ridica la viața harului, vor fi eliberați de confuzia sufletului 

lor și vor împlini Legea Mea care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". Acolo unde nu există iertare - care 

izvorăște întotdeauna din iubire - nu va exista nici pocăință, nici fapte bune și atunci nu va exista 

răscumpărare. 

13 Câți oameni morți din punct de vedere spiritual trebuie să rătăcească prin lume așteptând ca 

moartea trupească să-i aducă în prezența Mea pentru a auzi vocea Domnului care îi ridică la viața 

adevărată și îi mângâie. Ce dorință de reînnoire ar fi putut nutri pe pământ, din moment ce se credeau 

irevocabil pierduți pentru totdeauna, chiar dacă se simțeau capabili de o pocăință adevărată și de repararea 

greșelilor lor? 

14 Dar, în afară de cei cărora li s-a refuzat mântuirea sufletelor lor și care au venit la Mine fără 

speranță, au venit în prezența Mea și cei care au fost condamnați la moarte de oamenii de știință în ceea ce 

privește trupul. Eu, care posed viața, i-am smuls din ghearele morții trupești. Dar ce fac în lume cei cărora 

le-am încredințat sănătatea sufletului, dar și pe cea a trupului? Oare nu cunosc ei destinul înalt pe care 
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Domnul le-a încredințat să-l îndeplinească? Trebuie eu, care le-am trimis un mesaj de sănătate și viață, să 

primesc neîncetat sacrificiile lor? 

15 Acum, când îmi prezentați durerea voastră și îmi cereți putere, vă spun: Încredeți-vă în mine și toți 

veți fi mângâiați. 

Nu toți aud Cuvântul Meu așa cum îl auziți voi, dar puterea și lumina Mea sunt moștenirea părintească 

pentru toate spiritele. Voi, însă, deveniți slabi și vă lăsați învinși de încercări. 

16 Numai Eu, Tatăl tău, îți aud și îți înțeleg inima. Nu ați găsit încă dragostea adevărată unul pentru 

celălalt. De asemenea, vă spun să nu căutați imagini de sfinți sau simboluri pentru ca acestea să vă aline. 

Învățați să vă rugați cu spiritul, treziți fibrele sensibile ale ființei voastre, astfel încât să simțiți Prezența 

Mea și să vă bucurați de Iubirea Mea împreună cu Mine. Nu vă simțiți înstrăinați de Tatăl vostru. Sau v-ați 

îndepărtat atât de mult de Mine încât nu Mă mai recunoașteți? 

17 Văd în acest timp că oamenii s-au obișnuit cu păcatul. Pasiunile sunt dezlănțuite, copiii își pierd 

inocența la o vârstă fragedă și iau fructul interzis. Omenirea a luat calea răului și, din generație în 

generație, devine tot mai decrepită și se scufundă tot mai adânc. De aceea am venit încă o dată să mă 

dezvălui printre voi. 

18 Rugați-vă și înțelegeți Cuvântul Meu. Nu vă rugați doar pentru voi înșivă, rugați-vă pentru frații 

cunoscuți și necunoscuți, pentru cei materiali și cei spirituali. 

19 Nu cunoașteți sărăcia spirituală în care trăiește astăzi omenirea. Intercesiunea unui popor și lupta 

sa sunt necesare pentru a aduce lumina în toate spiritele. 

20 Purifică-i pe cei care s-au spurcat. Dezvăluie-le darurile spiritului lor, pune-i pe cale ca pe niște 

copilași și condu-i la Mine. Veți găsi mulți oameni bolnavi pe calea voastră care nu vor fi vindecați de 

știință; totuși, printre voi veți găsi posibilitatea de a aduce vindecare suferințelor lor: Îi veți vindeca prin 

dragostea voastră, prin influența bună pe care o exercitați, prin reînnoirea pe care le-o inspirați. Și prin 

cunoașterea învățăturii mele pe care le-o transmiteți, ei vor descoperi că balsamul vindecător se află în 

pacea sufletească și în îndeplinirea îndatoririlor, în iubirea reciprocă. 

21 Nu vreau să-i văd pe copiii Mei pierzând ocazia de a se salva. Dacă marii păcătoși Mă vor căuta cu 

umilință și pocăință, le voi ierta fărădelegile și le voi oferi o șansă de a-și reface viața. Îmi lansez chemarea 

către cei mai mari păcătoși pentru a-i răscumpăra și salva. 

22 Am inspirat inima tinerilor, a tinerilor și a fecioarelor, pentru a forma noi generații. Pentru aceasta 

i-am purificat și, dacă vor ști să îndeplinească în copiii lor sarcina pe care le-am încredințat-o, dacă vor 

echipa aceste spirite și le vor conduce pe calea binelui, voi comunica cu ei, iar voi vă veți sprijini pe aceste 

noi generații, care vor fi continuatorii acestei lucrări. 

23 Păstrați harul pe care îl las printre voi. În curând vor exista cei care vor dori să împiedice progresul 

Lucrării Mele. Dar vor fi și alții care, implorându-Mi ajutorul, vor primi o minune; și chiar dacă nu vor fi 

dintre ucenicii Mei, ei vor mărturisi despre Mine, spunând: "Domnul m-a vindecat". Alții vor spune: 

"Pierdusem lucrul cel mai drag, iar El mi l-a dat înapoi". 

24 Nu apărați lucrarea Mea cu mărturii false și nu mințiți niciodată, căci nu v-am învățat să mințiți. 

Lucrările mele sunt întotdeauna mai puternice și, dacă știi cum să le interpretezi, vei găsi în ele iubirea și 

mila mea pentru oameni. 

25 Când auziți cuvinte nebunești, tăceți, așa cum a tăcut Isus în fața fariseilor. Dar nu vă temeți că 

"hainele "* voastre vor fi rupte. Eu te voi îndreptăți și te voi ridica înaintea fraților tăi. Acești oameni care 

vă condamnă vor vedea atunci că nu v-ați rătăcit, ci că v-ați apropiat de Mine. 

Supraveghează-ți acțiunile și teme-te doar de Judecătorul etern care te vede mereu. 
* Această expresie figurată se referă la daune aduse reputației, onoarei, persoanei. 

26 Cu blândețe și spiritualitate veți da mărturie că M-ați auzit, și atunci mulți se vor converti. Dacă nu 

găsești înțelegere, taci și iartă. Dacă îți unești trupul cu spiritul și împlinești Legea Mea, vei obține har 

pentru umanitate. 

27 Amintiți-vă, oameni binecuvântați, că v-am spus în toate locurile de adunare că se apropie vremuri 

de durere, de încercare și de judecată pentru omenire, care vor servi la purificarea ei. Vă anunț, de 

asemenea, că după acel moment va fi bucurie pe pământ. 
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28 De ani de zile auziți aceste mesaje, care sunt învățături cu care vă pregătesc ca discipoli, pentru ca 

mâine să puteți aduce lumină în viața fraților voștri și să le arătați calea cea bună - atât ființelor care trăiesc 

în trup, cât și celor neînsuflețite. Este voința Mea ca tu să lași un exemplu bun ca sămânță pentru 

generațiile viitoare; ca revelațiile pe care ți le-am dat să îți servească pentru a-ți întări spiritul în 

înțelepciunea Mea și inima în bunătate și pentru a îndepărta din ea toate buruienile care au crescut de mult 

timp în ființa ta. Cu toate acestea, vă spun cu tristețe că voi încă nu simțiți Cuvântul Meu, că sunteți 

adormiți la aceste manifestări și că lucrările voastre nu mărturisesc despre Doctrina Mea. 

29 Am vrut ca voi toți să formați o singură inimă, o singură voință, dar văd că încă rămâneți în 

dezbinarea voastră. 

30 V-am spus că mă manifest în toate locurile voastre de adunare ca singurul Dumnezeu care vă 

iubește pe toți în mod egal. Cu toate acestea, unii le refuză altora darurile spirituale și adevărul. Cum poți 

crede că în acest fel glorifici învățătura Mea? 

31 Nu numai prin comportamentul pe care îl veți arăta în aceste locuri de adunare veți căuta să-mi fiți 

plăcuți și să mă slujiți, ci prin toate acțiunile vieții voastre. Dar până în acest moment nu ați respectat 

Legea Mea, nici în plan spiritual, nici în plan material, și sunteți încă niște începători care nu vreți să 

credeți. Nu vreți ca Hristos să continue să vă călăuzească, Cel care v-a spus: "Eu sunt Calea, Adevărul și 

Viața"? Nu vreți ca Iubirea să vă salveze, să vă facă puternici, bucuroși și senini, pentru ca în ceasul 

furtunilor și al necazurilor, să fie cea care vă susține și vă protejează? 

32 Realizează că ți-am dat o înțelepciune superioară oricărei științe umane: aceea de a stăpâni forțele 

naturii. Dar voi nu ați înțeles cum să răspundeți la vocea Mea ca niște oi ascultătoare. Pretindeți că aceste 

elemente se pleacă în fața voastră ca niște servitori devotați în neascultarea voastră? 

33 Înțelegeți acum de ce este necesar să auziți învățăturile Mele, așa cum este esențial să reflectați 

asupra lor, să le simțiți și să le puneți în practică? 

Veghează și roagă-te, ți-am spus, ca să nu ți se întâmple ceva rău pe neașteptate; dar tu nu vrei nici să 

veghezi, nici să te rogi. Când încercările te-au biciuit, ai crezut că te-am pedepsit sau că te-am abandonat. 

Abia atunci ți-a trecut prin minte să te rogi, să Mă rogi să nu te las singur. Oh, dacă ați înțelege că nu vă 

abandonez și că voi sunteți cei care Mă uitați! 

Trebuie să știi că nu există o secundă în care să nu-ți dau ceva și că, pe de altă parte, tu trăiești adesea o 

viață întreagă fără să-mi oferi nimic. 

34 Vă dau aceste învățături pentru ca voi să știți că sunt mereu cu voi, că aud totul și știu totul, pentru 

ca voi să nu respingeți binefacerile mele și să nu vă simțiți singuri și triști în încercările voastre. 

35 Câți dintre voi, după ce ați devenit oameni, vă comportați ca niște copii nerecunoscători care nu 

ascultă sfaturile părinților și se aruncă ca niște nebuni pe căile primejdioase ale vieții, pentru ca apoi, după 

ce s-au împiedicat mult și au trăit dezamăgiri, să se oprească și să exclame cu lacrimi de remușcare: "Ah, 

dacă l-aș fi ascultat pe Tatăl meu, atunci nu aș fi trăit atâta suferință și nu m-aș fi abătut atât de mult de la 

calea cea dreaptă!". 

36 Uneori este deja prea târziu când își dau seama de vinovăția lor. Ei sunt surprinși de moarte, care 

nu le permite să se întoarcă în casa tatălui lor și să cadă în genunchi în fața celor cărora le-au negat 

autoritatea. 

37 Ce durere copleșitoare pentru cei care își vedeau ultima clipă apropiindu-se fără să poată uda cu 

lacrimile lor chipul părinților, nici să audă de pe buzele lor cuvinte de iertare! 

38 Când reflectați la aceste încercări, uneori vă spuneți: "Cum este posibil ca Dumnezeu, în dreptatea 

Sa perfectă, să meargă atât de departe încât să refuze această bucurie celui care și-a recunoscut deja vina și 

s-a pocăit de ea? - Dar eu vă răspund că nu trupul va primi acest har, ci sufletul, pentru care va exista 

întotdeauna timp suficient pentru a se spăla de petele sale și, de asemenea, timp pentru a culege roadele 

pocăinței sale. 

39 Pentru ca sufletul tău să nu se rătăcească în periculosul pelerinaj pământesc, a fost înzestrat cu o 

lumină superioară, care este spiritul. Mai mult, lumea a fost întotdeauna luminată de lumina învățăturii și 

revelațiilor Mele, din primele zile ale existenței voastre în această lume și până în veșnicie. 

40 Eu v-am luminat întotdeauna pentru ca, atunci când spiritul vostru întrupat se va întoarce la viața 

spirituală, să poată locui în planuri înalte ale ființei. 
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41 Iubiți oameni, instrument al manifestărilor Mele în acest timp, spiritualizați-vă astfel încât, dacă 

veți fi adevăratul interpret al Cuvântului Meu, veți fi voi prin gândirea, viața și cuvântul vostru. Înțelegeți 

că este nevoie de exemple vii pentru ca omenirea să creadă în Mine. 

42 Care dintre voi vor fi marile spirite care îi vor conduce pe oameni spre adevărata spiritualizare? 

Spiritualizarea, adică dezvoltarea spirituală ascendentă, trebuie să se manifeste prin intermediul minții și al 

senzațiilor, astfel încât să fie salvarea umanității. 

43 Discipoli, faptele mari necesită minți înalte și inimi curate. Dezvoltă-ți calitățile și fii mare. De ce 

vă cer să fiți uniți, oameni buni? Pentru că știu că războiul, ca urmare a lipsei de fraternitate între oameni, 

se apropie ca un vârtej care dărâmă totul, și pentru că vreau ca voi să vegheați și să fiți un popor al 

pace, o armată de soldați în slujba binelui. Când vă propuneți să îndepliniți această misiune, purtați-mă în 

inimile voastre; fără mine nu puteți face nimic. Cine sunt eu?: Hristos. Și cine este Hristos?: El este Iubirea 

lui Dumnezeu. De aceea vă spun: Purtați-Mă în voi și nu veți pieri. Dimpotrivă, veți depăși orice 

adversitate și veți atinge eternitatea. 

44 Nu uitați că puterile divine sunt doar cu cei umili și că ele nu coboară niciodată pentru a flata 

vanitățile umane. 

45 Într-adevăr, mulți își pătează sufletele; dar nu-i condamnați, căci nu știu ce fac. Îi voi salva și pe ei, 

indiferent de faptul că în prezent M-au uitat sau M-au înlocuit cu dumnezeii falși pe care i-au creat în 

lume. Îi voi aduce și pe ei în Împărăția Mea, chiar dacă acum - pentru că îi urmează pe falșii profeți - au 

uitat de bunul Hristos care și-a dat viața pentru ei pentru a-i învăța doctrina Sa de iubire. 

46 Pentru Tatăl, nimeni nu este "rău", nimeni nu poate fi "rău", deoarece originea lor este în Mine. 

Rătăciți, orbi, violenți, răzvrătiți, iată cum au devenit mulți dintre copiii mei din cauza liberului arbitru cu 

care au fost înzestrați. Dar lumina se va face în toți, iar mila mea îi va conduce pe calea mântuirii lor. 

47 Astăzi, puterea materiei și influența lumii v-au făcut egoiști. Dar materia nu este eternă, nici lumea 

și nici influența ei, iar eu sunt Judecătorul răbdător, a cărui dreptate este stăpânul vieții și al timpului. Nu 

trebuie să-i judecați pe cei care Mă neagă, căci atunci vă voi găsi mai vinovați decât ei. 

48 Mi-am ridicat oare vocea ca să-mi condamn călăii? Nu i-am binecuvântat Eu cu dragoste și 

blândețe? Dacă ați înțelege că mulți dintre cei care s-au rătăcit temporar în lume din cauza acestei 

infracțiuni sunt astăzi purificați în lumea spirituală! 

49 Vedeți cum Cuvântul Meu vă arată calea și vă călăuzește! O dau tuturor pentru că vă iubesc pe toți 

și vă caut pe toți. Nu așteptați până când vârtejurile vă vor surprinde ca fiind pierduți sau adormiți, pentru 

că atunci vor fi "scrâșniri de dinți". Nu cunoașteți încă planul Meu de mântuire; de aceea, trebuie doar să 

vă încredeți în Mine și să Mă ascultați. 

50 Vă dați seama cât de umil este Cuvântul Meu, cât de nesemnificativi sunt slujitorii prin care Îmi 

transmit vocea și cât de sărac este mediul în care Mă fac cunoscut? Să nu fiți surprinși să aflați că în 

această epocă această învățătură va fi cea care va guverna și va dirija destinele întregii omeniri! 

51 Gândurile divine au fost traduse în cuvinte de către purtătorii Mei de voce răpitori, care, uniți în 

propoziții, au format și stabilit o doctrină spirituală plină de revelații și învățături perfecte. 

52 Acesta este Mângâietorul promis, acesta este Duhul Adevărului anunțat, care vă va învăța totul. 

Pregătirile încep deja, vin vremurile în care veți avea nevoie de cel care, pentru că are putere în duhul său, 

vă va conduce cu noblețea și simplitatea inimii sale, cu înțelepciune și dreptate. 

53 Oamenii au nevoie de cei care sunt capabili să rămână fermi în încercări, de cei care sunt 

familiarizați cu marile lupte ale lumii și ale spiritului. Ei sunt cei care pot da o direcție umanității și o pot 

ghida, pentru că în inimile lor nu va exista dorința de a oprima sau domina pe cineva. Ei nu pot da adăpost 

egoismului, pentru că în momentele lor de înălțare au simțit mila Domnului care îi copleșește cu iubire 

pentru ca ei să transmită din această milă fraților lor. 

54 Dacă nu vă uniți, nu veți putea să le răspundeți oamenilor; dacă nu vă uniți, nu veți putea să vă 

protejați de atacurile lor. În curând va veni bătălia, și atunci este necesar să vă găsesc protejați și echipați 

prin inimi care posedă lumină și credință. Atunci veți fi deja capabili să-i iertați pe cei care vă jignesc, 

pentru că știți că frații voștri vă fac aceste răni din ignoranță reală. 

55 Când începe bătălia, vreau să răspundeți la insultele fraților voștri cu iertarea și iubirea voastră. 
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56 Ia-ți și tu crucea ta! Sau credeți că crucea lui Hristos nu este o povară? Credeți că sarcinile Mele 

sunt mici? - Sarcinile celor care Mă urmează nu vor fi nici mici, nici ușoare. Lucrările ușoare sunt pentru 

cei slabi din punct de vedere spiritual, pentru inimi fără dragoste. 

57 Nu mai este timp de pierdut, pentru că se apropie momentul în care cei puternici din acest popor își 

vor face apariția pentru a deschide căile care vă vor conduce la acea mare sărbătoare, când veți simți 

Spiritul Meu mai aproape de voi. 

58 Îi văd printre cei prezenți pe cei care, plini de bucurie pentru că simt și înțeleg inspirația mea, se 

pregătesc pentru această bătălie. Ei știu că numai adevărul, spiritualizarea și iubirea pot fi armele care să 

învingă. 

59 Veniți la Mine, grăbiți-vă să răspundeți la chemarea plină de iubire pe care Tatăl vostru v-o 

adresează, astfel încât, departe de căile întunecate ale durerii sau ale ignoranței, să vă săturați în Pacea și 

Lumina Mea și apoi să faceți același lucru cu aproapele vostru. 

60 Nu am venit doar pentru a vă da sarcini sau responsabilități. De asemenea, m-am apropiat de voi 

pentru a vă usca lacrimile și a vă asculta plângerile. 

61 Astăzi tu îl urmezi pe Mântuitorul tău și eu te ajut cu crucea ta. Dar înainte de a vă încheia 

peregrinările în această lume, duceți vestea cea bună în provincii. 

62 "Nu numai cu pâine trăiește omul", iar această lume are o foame spirituală. De aceea, puteți să le 

oferiți fraților voștri din această hrană pe care v-am încredințat-o. 

63 Învățătura mea este calea care vă arată cum să trăiți în pace pe pământ și care vă va aduce mai 

aproape de Tatăl, odată ce trăiți în Spirit. Unde este frăția pe care i-am învățat pe oameni? Ea nu există pe 

pământ, pentru că de mult timp ați permis ca neghina să crească printre grâu. Lipsa de bunăvoință între 

oameni este generalizată, la fel ca și discordia. Ei nu s-au recunoscut pe ei înșiși ca frați în Dumnezeu și 

totuși pretind că Mă recunosc și chiar Mă iubesc. 

64 Există stăpâni și servitori, judecători și acuzați, călăi și victime, dar toți sunt frați. Mare va fi 

zguduirea pe care Cuvântul Meu din acest timp o va provoca în omenire, căci va ajunge la toate spiritele 

ca un judecător. 

65 Vegheați și rugați-vă, ucenicilor, ca să simțiți prezența Mea, căci dacă veți dormi, atunci când vă 

veți trezi va fi o mare suferință în spiritul vostru. 

Fiți foarte atenți la Cuvântul Meu pentru ca nimic să nu vă prindă nepregătiți. Atunci, când drumurile 

vor fi pavate și țările își vor deschide porțile, veți fi gata să vă îndepliniți misiunea, iar când inimile vor 

dori un cuvânt de viață, acesta va ieși imediat de pe buzele voastre. De asemenea, atunci când oamenii 

suferinzi trec pe lângă ușa dumneavoastră, aceasta nu trebuie să rămână închisă. 

66 Nu mai este timpul să continuăm să alergăm după plăcerile lumii. Este timpul să trăiți treji, cu 

toate simțurile și puterile voastre și să fiți atenți la tot ceea ce vă vorbește și vă înconjoară. Timpul de 

ședere în această lume a devenit deja foarte scurt și este necesar să vă folosiți de scurta perioadă de timp 

pe care o mai trăiți în ea. Pentru cei care se pregătesc, nimic nu va trece neobservat, fie că este vorba de 

evenimente umane, de semne din natură sau de manifestări spirituale. Cei care sunt pregătiți vor trăi mari 

miracole, astfel încât să poată ilumina, învăța și profeți celor care nu văd, nu simt și nu înțeleg. 

67 Iubiți oameni, realizați cât de mare va fi fericirea spiritului care, în călătoria sa prin viață, a servit 

fraților săi ca ghid, consilier sau sprijin. Aceasta este sarcina voastră: să fiți puternici, cinstiți și ascultători 

față de Legea Mea, astfel încât să puteți servi ca un far pentru aproapele vostru. 

68 Când va fi această umanitate ca o floare imensă ale cărei petale sunt inimile voastre și al cărei 

parfum este dragostea voastră pentru Mine? 

69 Când vezi cum este lumea în acest ceas de încercare, în care pasiunile sale ambițioase și urile sale 

se dezlănțuie, te gândești că aceste cuvinte pe care ți le spun sunt doar un vis divin. Dar vă atrag atenția că 

acest lucru se datorează doar faptului că în Epoca a Doua am acceptat crucea pe care Mi-ați dat-o, iar 

acum am venit la voi "pe nor" pentru că știam că sămânța iubirii Mele va triumfa asupra imperfecțiunii 

umane. De ce te îndoiești că te pot răscumpăra? Credeți că Hristos Și-a vărsat sângele degeaba pe Calvar, 

că nu v-a învățat nimic? Credeți că noua Mea manifestare este fără rodnicie? - Adevărat vă spun că 

Dumnezeu nu poate greși și nici nu poate eșua în misiunea Sa de iubire. 
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70 Mare, foarte mare este depravarea umană în ochii voștri, teribilă vi se pare puterea și forța răului 

pe care o exercită oamenii, și totuși vă spun că este slabă în comparație cu puterea dreptății Mele, în 

comparație cu Divinitatea Mea, care este Domnul destinului, al vieții, al morții și al întregii creații. 

71 Omul a făcut un iad din acest pământ binecuvântat și fertil, pentru că a folosit toate puterile și 

elementele cu care l-am înconjurat pentru viață pentru a-și provoca singur moartea. În ciuda tuturor acestor 

lucruri, pot să vă spun că cel care se pocăiește, își înțelege greșeala și se străduiește să o repare, va ajunge 

în curând la porțile spirituale ale adevăratului paradis, unde îngerul Domnului își va pune sabia în teacă și 

îl va lăsa să intre în împărăția eternă a păcii, unde dragostea Tatălui îi va da răsplata promisă tuturor 

oamenilor de bunăvoință. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 55  
1 Lumina Duhului Sfânt vibrează peste toate spiritele. 

2 Ferice de voi care vă pregătiți să îndepliniți ordinele mele, căci veți simți mereu ajutorul meu. Dar 

vă mai spun: nu tăceți vocea conștiinței când vă arată greșelile, ascultați-o, căci este vocea mea. Dacă vrei 

să-mi fii atât de plăcut, ridică-ți spiritul în rugăciune după ce ți-ai reparat greșelile, atunci Mă vei găsi 

mereu așteptându-te pentru a-ți da pace. 

3 Cu cât simțiți că vă iert, cu atât mai mult ar trebui să vă îndepliniți îndatoririle. Nu abuzați 

niciodată de această iertare! 

4 Toți cei care pornesc în efortul de a se dezvolta spiritual mai sus se vor vedea înconjurați de mari 

mulțimi de oameni pe calea împlinirii legii Mele, care îi vor urma. Dar dacă te pun în fruntea unui grup de 

oameni, nu te apuca de el. Gândiți-vă că până și regii din acest timp au coborât de pe tronurile lor pentru a 

deveni slujitorii popoarelor lor; căci se apropie o epocă de egalitate și fraternitate pentru toți oamenii. 

Amintiți-vă - când v-am chemat, ați răspuns cu umilință și Mi-ați spus că veți fi ascultători și vă veți 

accepta crucea cu dragoste pentru a urma calea Mea, cu care v-am marcat calea dezvoltării voastre 

spirituale în cea de-a doua eră. 

5 Dacă vă pregătiți, marile necazuri care vin asupra omenirii ca niște uragane vor fi pentru voi ca o 

briză ușoară care vă mângâie. După aceea, lumina unui nou răsărit va străluci și soarele vă va oferi 

beneficiile sale. Dar dacă nu sunteți treji, dacă lăsați ipocrizia să germineze în inimile voastre și vă 

acoperiți cu o piele de oaie în timp ce înăuntrul vostru sunt lupi înfometați, veți întâmpina dificultăți și 

spinii de pe cărare vă vor răni picioarele. 

6 Vai de voi dacă înclinațiile rele sunt mai puternice decât virtuțile pe care le purtați în spiritul vostru 

și dacă învățătura Mea nu aduce roade! Dacă nu meditezi și nu cercetezi Cuvântul Meu, crezând că 

împlinești Voința Mea, Lumina Mea te va trezi. Dar când veți realiza întregul adevăr, vă veți aminti că v-

am trimis în lume pentru a face fapte de milă. 

7 Chiar dacă ai vrea să scapi de destinul tău, nu ai putea să o faci. Oricât de des v-ați abate de la cale, 

mila Mea vă va readuce la ea. Legea Mea este scrisă în fiecare spirit și trebuie să o respectați. 

8 Am văzut că nu sunteți de acord cu liderii națiunilor, neînțelegând că ei sunt uneltele pe care le 

folosesc pentru a îndoi și a măcina națiunile. Nu ați înțeles cum să vă uniți în gând pentru a-l ajuta pe cel 

pe care l-am desemnat să conducă destinele națiunii. Voi vă împotriviți și provocați diviziuni, deși v-am 

recomandat unirea și supunerea față de voința mea. Iubiți-vă unii pe alții, astfel încât rugăciunea voastră să 

îi pregătească și să îi sprijine spiritual. 

9 Uniți-vă, Israel, ascultați-Mă! Vă voi supune la mari încercări și atunci nu vă voi mai vedea 

plângând. Rugați-vă pentru cei care nu știu cum să o facă, pentru cei care se simt slabi. Ca să nu existe 

bucurie la unii pentru eșecul altora! Pentru că nu știți dacă nu cumva veți trece cu toții prin aceleași 

încercări și - când vă vor lovi - dacă nu cumva veți deveni și voi slabi. 

10 Respingeți ispita, pentru că acesta este momentul în care acea putere caută să-și înmulțească 

recolta, și numai rugăciunea și faptele bune o vor ține departe de voi. 

11 multe învățături vă vor îndemna să vă uniți atunci când vă vor vedea dezuniți și Eu vreau ca voi toți 

să vă uniți în Mine și să vă practicați închinarea în același mod în care v-am învățat. 

12 Pentru a vă ajuta să vă înălțați, am pregătit cel mai bun loc pentru copiii mei, pentru că vreau să vă 

apropii de mine și să vă dau pacea mea. Cine se simte obosit, să vină la Mine și să se refacă și să se 

întărească. 

13 Discipoli, aveți milă de cei care au încălcat Legea, care s-au răzvrătit, pentru că ei sunt cei care au 

cea mai mare nevoie de ajutorul și de caritatea voastră.- De ce păcătuiește omul, deși cunoaște binele și 

știe că numai practicarea lui îl va face fericit: pentru că nu ascultă de glasul conștiinței sale, pentru că 

păstorii au lăsat turma să se împrăștie pe alte căi, pentru că cuvântul lor nu mai are putere, nici puterea de a 

face ca oile să se întoarcă la stână. Unde sunt discipolii Mei, succesorii acelor apostoli din Era a doua? 

14 Vouă, care sunteți acum discipolii mei, vă spun: Nu vă numiți pastori sau preoți, lăsați-Mă pe Mine 

să conduc poporul, căci în Mine vor avea pe Tatăl lor, pe Judecătorul lor, prietenul lor cel mai bun și 

sfătuitorul lor. Voi veți fi doar purtători ai Veștii Bune și martori ai manifestării Mele. Atunci, când 

oamenii vor fi ajuns la unirea cu Spiritul Meu prin intermediul darurilor lor, ei vor merge cu siguranță pe 
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calea dezvoltării lor și le voi insufla lucrări și acțiuni care se bazează pe Legea Mea. Acest lucru se va 

întâmpla după ispășirea și reparația prin care treceți acum. 

15 Dacă nu ați fi păcătuit, nu ați fi cunoscut asprimea Legii Ispășirii, dar ați fi mers mereu înainte în 

evoluția voastră. Vă spun cu adevărat că, dacă nu-i veți împlini pe cei pe care ați fost însărcinați să duceți 

acest mesaj fraților voștri, veți fi judecați de către omenire și veți cunoaște asprimea acestui judecător care 

nu cunoaște nici compasiune, nici iubire. 

16 Când v-am supus la o încercare pentru a vă înălța sufletul, v-am ajutat ca să nu vă lipsească 

puterea, iar când v-ați supus voinței mele și ați folosit acea lecție, vă simțiți mai aproape de mine. Pentru 

aceasta îmi mulțumiți și vă dau pace. 

17 Am cerut omenirii unitatea și întoarcerea la viața spirituală simplă, pentru că vreau ca spiritele să 

se unească într-o singură credință, să mă recunoască și să mă iubească. Diferitele învățături vor dispărea și 

doar Legea Mea și Cuvântul Meu vor dăinui. 

18 Întotdeauna v-am făcut cunoscută dragostea Mea, dar voi nu M-ați înțeles. Nu știi că atunci când îți 

dau o nouă misiune, este cu intenția ca, prin îndeplinirea ei, să-ți plătești vina? V-am ales pentru că vă 

iubesc și pentru că vreau să deveniți discipolii mei. Dar pentru a vă putea numi astfel, trebuie să 

îmbrățișați umilința și blândețea în toate acțiunile vieții voastre. 

19 Sunteți în timpul secerișului, când veți culege ceea ce ați semănat. Dar dacă semănați din nou ca să 

culegeți mai târziu, folosiți sămânța bună și cultivați-o, căci vă dau o nouă ocazie. 

20 Înțelegeți: Mult mai mult decât M-ai urmat tu pe Mine, Eu te-am urmat în orice moment pentru a-ți 

arăta sarcina ta și pentru a te învăța să împlinești Legea Mea, astfel încât spiritul tău să nu se rătăcească 

niciodată și să fie ca un clopot care cheamă mulțimile. 

21 Prin câte încercări a trebuit să treacă sufletul tău pentru a deveni în cele din urmă blând și smerit și 

pentru a lua cu hotărâre calea Legii! În trecut, blasfemiile ieșeau de pe buzele tale atunci când o încercare 

era resimțită pe calea vieții tale. Astăzi, când simți că treci printr-o lecție grea de viață, roagă-te pentru că 

lumina îți pătrunde tot mai mult în suflet. 

22 Când vă spun că "ei și voi sunteți la fel", vreau să înțelegeți că, prin reîncarnarea spiritului vostru, 

ajungeți treptat la o dezvoltare superioară. Din momentul în care vocea Tatălui v-a spus: "Creșteți și vă 

înmulțiți" și până în prezent, dezvoltarea voastră nu s-a oprit nicio clipă. Dar cât de încet îți urmezi 

drumul! 

23 V-ați înmulțit și, astfel, ați îndeplinit această poruncă divină. Dar după aceea, a fost nevoie de o 

poruncă nouă, pentru ca din inimile voastre să răsară roade demne de Dumnezeu, și v-am spus: "Iubiți-vă 

unii pe alții". V-am dat această învățătură în Era a Doua, ca rezumat al întregii Legi, și încă aștept ca ea să 

dea roade în inimile voastre. Acum am venit cu noi învățături și noi revelații, dar nu vă întorc inima de la 

porunca divină de a vă iubi unii pe alții, nici de la cealaltă poruncă de a vă înmulți. 

24 Da, copii ai oamenilor, creșteți în virtuți și în înțelepciune, înmulțiți-vă prin spiritualizare, iubiți-vă 

pe toți fără deosebire de rase, clase, credințe și lumi. 

25 Voi vedea grâul crescând în câmpurile unde a înflorit atât de mult neghina și unde răul a crescut 

atât de mult. Ziua Dreptății a venit și focul războiului va arde și va mistui sămânța rea, din care nu va 

rămâne nici măcar cenușa, pe care vânturile o vor împrăștia, iar după aceea apele și zăpezile vor curăța și 

purifica omenirea. Când durerea dintre oameni va fi foarte intensă, ei îmi vor ridica altare, vor arde tămâie 

și vor spune că mă iubesc. Dar le voi spune că nu acesta este modul corect de a fi plăcut Duhului Meu și că 

ceea ce ei cred că este iubire pentru Mine este frică de dreptatea (divină) și de moarte. - Oamenii trebuie să 

înțeleagă că singura tămâie care ajunge la Mine este cea a faptelor de iubire și de milă pe care le arătați 

unii altora atunci când vă modelați pe voi înșivă după iubirea Tatălui vostru. 

26 Vouă, celor care auziți acest cuvânt, vă spun să mă luați drept exemplu, să mă urmați pe calea 

iubirii pe care v-am arătat-o în al doilea veac, astfel încât - când nu mă veți mai auzi sub această formă - să 

puteți aduna mulțimile în aceste locuri de rugăciune și să le păstrați alături de voi prin adevărul și puterea 

de convingere a cuvintelor și a exemplului vostru. Nu doar în aceste locuri trebuie să transmiteți 

învățătura, ci oriunde circumstanțele vă cer angajamentul. Nu uitați că v-am spus că "în pustiu, pe drumuri, 

pe mare și în văi" veți fi surprinși de încercări, dar și de inspirația mea. 

27 Pentru ca voi să îndepliniți această sarcină, vreau ca acest popor, pe care îl educ prin învățătura 

mea, să onoreze Legea mea și să dea mărturie despre Maestrul lor prin faptele și exemplul lor. Pacea va 
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domni în casele voastre, în familiile voastre nu vor fi unii împotriva altora, nu vor fi certuri între frați și 

nici neînțelegeri între părinți și copii. Când pacea va începe să domnească printre voi și casa voastră nu va 

mai fi ca un mic câmp de luptă, războaiele vor dispărea treptat, căci cel care are pacea în inima sa o va 

aduce peste tot. 

Gândiți-vă la copiii voștri și realizați că nu ați înțeles încă cum să imprimați Legea Mea în inimile lor 

prin exemplul vostru și că ei reprezintă noile generații destinate să răspândească lumina spirituală în 

omenire. 

28 Mare este spiritul lor, dar înțelegeți că au nevoie de protecția și îndrumarea voastră în copilăria 

vieții lor materiale. Începeți această sarcină cu copiii mici, fiți înțelegători și răbdători. Învățați de la Mine: 

Eu pot aștepta secole, milenii sau o eternitate pentru dezvoltarea și perfecționarea unui spirit. - Sunteți cu 

toții ca un diamant în starea sa originală, care trebuie tăiat cu grijă pentru a emite raze frumoase. Vă 

credeți nedemni de a fi comparați cu cei străluciți? 

29 Una dintre cele mai frumoase și mai minunate opere de artă cu care am înzestrat acest pământ sunt 

florile, care îți încântă privirea, umplu împrejurimile cu parfum și te inspiră. Dar, cu adevărat, vă spun că 

sunteți mai perfecte și mai frumoase decât florile. 

30 Dacă ați fi deja în posesia spiritualizării pe care trebuie să o atingeți, ați înțelege limbajul tuturor 

lucrurilor create, v-aș vorbi prin intermediul acestora și nu ați fi ocazionați de faptul că Tatăl vostru s-a 

materializat printre voi până la sângerarea până la moarte pe o cruce și de faptul că Eu trebuie să dau 

Cuvântul Meu divin prin buzele unor oameni impuri în acest moment. Dar este necesar ca voi să îl 

cunoașteți pe Tatăl vostru și, de aceea, nu m-am ascuns niciodată și nici nu am refuzat să vin la voi - în 

ciuda păcătoșeniei voastre. Dacă Eu M-am arătat oamenilor și ei au creat (totuși) întotdeauna dumnezei 

falși: Ce s-ar întâmpla dacă M-aș ascunde de păcatele voastre din rea-voință? 

31 O, ucenici, voi care vă împrospătați când Mă auziți spunând: "Învățătorule, regretăm că nu există 

libertatea care să ne permită să vorbim fără rezerve despre Cuvântul Tău aproapelui nostru". Dar eu vă 

spun: Nu vă temeți de frații voștri, de cine să vă fie rușine? Așteptați, așteptați doar puțin timp, căci în 

curând omenirea va sări peste limitele și obstacolele pe care le-a creat prin fanatismul și ignoranța sa și 

care au împiedicat-o să pătrundă în miezul adevărului pe care nu l-a recunoscut decât superficial. 

32 Mănâncă din mâncarea pe care ți-o ofer astăzi și vei simți pacea Mea. Dar nu lăsați nimic să vă 

răpească acest lucru. 

33 Vă numesc discipoli ai Erei a Treia, pentru că ați încheiat un nou legământ cu Divinitatea Mea. 

34 Îți încredințez un pământ nou, pe care se vor înmulți semințiile lui Israel*. Dar nu vă lăsați cuprinși 

de vanitate, pentru că știți că faceți parte din poporul Meu; dacă vă gândiți bine la sarcina voastră, veți 

înțelege marea voastră responsabilitate. 
Acesta este un simbol care trebuie înțeles din punct de vedere spiritual. "Pământul nou" pe care Dumnezeu ni-l 

încredințează sunt noile inimi umane pe care trebuie să le câștigăm pentru învățătura Sa, astfel încât poporul spiritual al 

lui Israel să se înmulțească. 

35 Am venit din nou la voi și vă întreb: Vrei să-ți sacrifici din nou Domnul tău? Credeți că sângele 

Meu vărsat în cea de-a doua eră nu a fost suficient? 

36 În acest moment, percepeți-vă spiritul ca purtând crucea ispășirii sale și ca fiind însărcinat cu vaste 

câmpuri de cultivat. Dar să nu sădească în ele altă sămânță decât a Mea. Recolta pe care o aduceți în 

această perioadă va fi cheia care va deschide poarta mântuirii voastre. 

37 Am venit să înlocuiesc povara păcătoșeniei voastre cu dulcea povară a Crucii Mele, pentru ca voi 

să vă vindecați de păcatul care vă apasă de secole. 

38 Buzele voastre nu vor rosti blasfemii, ci doar vor slăvi Numele Meu. Darul cuvântului pe care vi l-

am dat nu este ca voi să pângăriți onoarea aproapelui vostru. 

39 Acum că știți că v-am chemat pentru a vă face ucenicii mei iubiți, supuneți-vă în fiecare zi unui 

examen în lumina conștiinței voastre, mai ales atunci când știți că veți asculta Cuvântul meu. 

40 Ferește-te de penitențele greșit înțelese și nu-ți priva trupul de ceea ce are nevoie. Dimpotrivă, 

cruțați-l de ceea ce îi este dăunător, chiar dacă asta înseamnă un sacrificiu pentru el. Aceasta va fi 

penitența care va sluji spiritului tău și, prin urmare, cea care este plăcută Tatălui. 
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41 Treptat, înveți să-ți ridici gândurile către Infinit fără a avea nevoie de imagini pictate pe o pânză 

sau modelate după bunul tău plac. Încetul cu încetul, obstacolele pe care spiritul tău le găsea întotdeauna 

când voia să se roage cad. Acum se află pe drumul spre unirea spirituală cu Domnul său. 

42 nu uitați: pentru ca rugăciunea voastră să vă dea o satisfacție profundă și să vă facă să simțiți o 

pace adevărată, trebuie să vă purificați inima atunci când vă pregătiți să vă trimiteți gândurile, astfel încât 

acestea să ajungă la Sanctuarul Meu. 

43 Mâine veți vedea mulțimi mari care vă vor urma. Ei trebuie să descopere o pistă adâncă și 

luminoasă care îi va conduce la adevăr, iar această pistă va fi cea a faptelor voastre bune. 

44 Trebuie să dați mărturie că sunteți acel popor pe care Domnul l-a trimis în pelerinaj pe pământ 

pentru a aprinde lumina în omenire. Înțelepciunea care izvorăște din spiritul vostru va fi lumina celei de-a 

șasea peceți care este eliberată în acest moment. 

45 Dacă mă iubiți, veți fi capabili să îndepliniți ordinele mele; dacă mă iubiți, veți ști cum să vă iubiți 

frații. 

46 Unii Îmi spun în sinea lor: "Doamne, când suntem adunați aici și ascultăm Cuvântul Tău, nu este 

oare pentru că Te iubim? - Dar vă spun: foarte puțini vin să Mă asculte din dragoste; cei mai mulți vin 

pentru că sunt îngenuncheați de durere. 

47 Nu vă învinovățesc pentru durerea care v-a adus în Prezența Mea, pentru că după ce și-a îndeplinit 

sarcina, ea trece din nou, și a făcut receptive inimile celor care vor fi mai târziu discipolii Mei. 

48 Nu puteți spune că nu am simțit niciodată durerea umană și că, prin urmare, nu vă înțeleg. Am 

devenit om și am suferit pentru a vă da un exemplu în fiecare încercare și în fiecare situație critică. Dacă 

astăzi vă cer să dați lumină și exemple bune pe calea pe care trebuie să o urmeze copiii voștri, este pentru 

că în Isus am fost întotdeauna Fiul ascultător al Tatălui. Cunosc și simt toate suferințele voastre și de 

aceea, pentru că am venit la voi în Spirit, nu sunt departe. Vă spun cu adevărat, manifestarea mea în Era a 

treia este cea mai mare dovadă că vă iubesc și vă înțeleg. 

49 În momentele voastre de calm, scufundați-vă în Cuvântul Meu. Înțelegeți că Eu sunt pacea care 

coboară atunci când furtuna vă lovește. Păstrați această pace în ciuda tuturor încercărilor și nu-i permiteți 

să vă părăsească inimile și să se întoarcă la Mine. 

50 Nu vă răzvrătiți când bolile vă afectează casa, ele purifică sufletul. Cu toate acestea, nu vă 

împiedic să căutați balsamul vindecător, mai degrabă vă spun să vă întoarceți la Mine ca Medic Divin și să 

primiți cu dragoste ceea ce este voința Mea să vă acord. 

51 Sunt mulți care s-au întors pe calea cea dreaptă doar prin suferințele vieții. Unii au blasfemiat în 

timp ce treceau prin durere. Dar când și-au dat seama că El a fost cel care i-a oprit pe drumul spre 

pierzanie, au binecuvântat paharul suferinței lor. Pe aceștia i-am așezat la masa Mea și le dau să guste 

Mielul, transformat în mâncare delicioasă de iubire și milă. 

52 Adevărat vă spun că, dacă oamenii ar face la fel cu cei care au fost nerecunoscători față de ei, ce 

pace ar domni între oameni! 

53 Trăiți în pace, aceasta va fi cea mai bună mărturie pe care o veți da că sunteți discipolii mei. Nu 

uitați că mulți ochi vă privesc mereu, fie pentru a se asigura că ceea ce faceți este adevărat, fie pentru a 

aduna dovezi și a vă dovedi apoi că greșiți. 

54 Fiți soldații Mei credincioși! Nu fiți niciodată motivul pentru care frații voștri să Mă judece greșit. 

Nu o dată v-am dat Cuvântul Meu fără ca măcar o inimă să fie prezentă pentru a-l examina critic. În acele 

momente, Cuvântul Meu, manifestarea Mea, a fost analizat în toate privințele, la fel ca și acțiunile 

slujitorilor Mei. Cu toate simțurile și cu toate facultățile lor au venit să caute vestirea Mea, iar cei care au 

venit așteptând ca zvonul prezenței Mele să fie fals au fost mai mulți decât cei care au venit cu o dorință 

arzătoare ca vestea bună să fie adevărată. 

Cine ar fi trebuit să le spună că - în timp ce ei observă și judecă totul - privirea Mea pătrunde în 

interiorul inimii lor și vocea Mea îi cheamă prin conștiința lor? Chiar în acel moment, credința a fost 

aprinsă în mulți dintre cei care se îndoiau și a devenit copleșitoare pentru cei care o aveau deja. Astfel, 

numărul discipolilor mei a crescut constant, care acum formează un popor căruia îi spun să păstreze bine 

Pacea Mea, pentru ca ea să fie cea mai mare comoară a lor. Pentru că aceasta va fi cea mai bună mărturie 

pe care o pot aduce în fața celorlalte popoare ale pământului despre adevărul manifestării Mele. 
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55 Vreau să înțelegeți că această națiune are un destin înalt de îndeplinit și că fiecare dintre voi are o 

misiune dificilă. Această națiune va fi un izvor de dragoste și pace din care vor veni să bea oameni de alte 

rase. Nu este departe acel moment, dar mai întâi trebuie să vă obosiți de atâtea lupte între frați, mai întâi 

trebuie să vă convingeți de atâtea minciuni și falsuri din care oamenii au făcut un cult. Atunci ei vor veni 

la Mine și vor afla că Hristos, care a murit pe cruce, este viu și apare plin de glorie și măreție, așa cum a 

fost văzut când S-a înălțat la cer în a doua eră. 

56 Astăzi simțiți că circumstanțele nu sunt deloc favorabile pentru a vorbi despre Lucrarea Mea. Dar 

se apropie ziua în care buzele voastre vor vorbi continuu despre Cuvântul Meu, pentru că durerea, 

greutățile, frica și confuzia vor căuta să învețe de la voi tot ceea ce v-am dat. 

57 Chiar și acum vă pregătesc și vă instruiesc pentru ca voi să știți cum să propovăduiți Doctrina Mea 

prin cuvinte și fapte, căci omenirea s-a săturat de ipocriți. Formează o familie ascultătoare, unește-ți 

gândirea, voința și priceperea cu legătura spiritualității și vei fi puternic și nemuritor. 

58 Mari necazuri așteaptă omenirea; rămâneți vigilenți și rugători în orice durere și dezastru. Multe 

suferințe vor fi atenuate, altele nu vor avea loc pentru că vor fi oprite de cei care se roagă. 

59 Când adepții altor confesiuni și secte vor vedea că o mare mulțime de oameni urmează acest popor, 

cei care vă persecută se vor ridica din aceste confesiuni. Dar nu vă temeți, căci dacă vă păstrați calmul, 

Duhul Sfânt va pune pe buzele voastre cuvinte de lumină care îi vor reduce la tăcere pe cei care vă 

calomniază. 

60 Eu nu vă dau sabia ucigașă pentru a vă apăra, ci sabia iubirii. Fiecare străfulgerare a luminii sale va 

fi o virtute care emană din ea. 

61 Cât de mult har veți găsi la Tatăl când veți cuceri mulțimile de persecutori ai lucrării Mele prin 

cuvintele voastre și îi veți aduce convertiți la Mine prin faptele voastre de iubire. 

62 Aceasta este învățătura pe care v-am dat-o în cea de-a doua eră și pe care ați uitat-o deja. 

63 Mintea umană va suferi o neliniște atunci când va încerca să înțeleagă doctrina spirituală trinitară-

mariană. Pentru că ființa umană materializată este stângace față de spiritual. 

64 Am venit să mă dezvălui încă o dată în această lume și să fac omenirea să înțeleagă că nu sunt la o 

înălțime pe care nu o puteți atinge. Eu vă învăț forma de a vă ridica spiritul prin rugăciune până când veți 

găsi prezența mea și vă veți apropia spiritul de divinitatea mea printr-o viață consacrată binelui. Numai cei 

care trăiesc în Legea Mea știu că Eu sunt într-adevăr în om și că aceasta nu este o expresie figurativă. 

65 Voi, cei care Mă ascultați - nu vă împiedicați să înțelegeți învățăturile spirituale. Nu vă întunecați 

lumina și nu permiteți ca inima voastră, care este sensibilă și rafinată în momentele în care ascultă 

Cuvântul Meu, să devină din nou indiferentă și rece. Ați gustat deja din bucuriile pe care le oferă lumea, 

ați ajuns deja să-i cunoașteți mierea. Veniți acum și bucurați-vă de roadele pomului pe care l-am plantat. 

Dar, după ce ți-ai satisfăcut foamea, ai grijă să nu te întorci la acele căi. Amintiți-vă că nu este corect să 

duceți în mocirlă ceea ce v-am dat prin har. 

66 Ascultați Cuvântul Meu care rupe legăturile întunericului și aprinde lumina în fiecare spirit, astfel 

încât să puteți merge pe calea cea bună în viitor și, de asemenea, să recunoașteți ceea ce este interzis și să 

găsiți în voi înșivă puterea de a nu cădea în ispită. Oricine a primit această instruire nu se mai poate numi 

ignorant. Ascultați-Mă și înțelegeți-Mă, discipoli, astăzi, cât timp sunt încă cu voi în acest Cuvânt. 

67 Cel care a fost un subordonat în lume nu va fi surprins când îi voi da instrucțiuni. Cine a fost 

stăpân, să-și uite mândria și să fie robul Meu. Atunci veți înțelege cu toții modul atât de iubitor în care 

Iisus le dădea ordine discipolilor Săi. 

68 Supuneți-vă voința voastră liberă legii Mele și conștiinței voastre, și atunci nu vă veți simți 

înrobiți, ci cu adevărat liberi. 

69 Chiar acum, când buruienile s-au răspândit pe toată fața pământului, vă spun să vă pregătiți să fiți 

lucrătorii Mei pentru a semăna sămânța Mea de pace. Fie ca fiecare dintre aleșii Mei din acest timp să se 

întrebe în sinea sa dacă, înainte de a auzi acest Cuvânt, nu a fost purificat și oțelit în durere și adesea testat 

în ceea ce îi este cel mai drag. 

70 Dobândește convingere și credință, ascultă-mă fără să obosești și fără să te obișnuiești cu această 

manifestare. Veghează, nu te voi surprinde în somn în ziua plecării Mele. Astăzi vedeți că anul acesta va 

trece și va veni altul, dar Cuvântul Meu ajunge la voi neschimbat. Dar va veni anul 1950 și nu Mă veți mai 

auzi sub această formă. 
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Atunci vreau ca tu să fii întărit și să abundă în învățături. 

71 Studiați Lucrarea Mea pe care am dezvăluit-o prin toți purtătorii Mei de voce, nu aveți preferințe. 

Amintește-ți că Eu mă cobor la toți și spun adevărul prin toți. Vreți ca anul 1950 să vină fără să fi folosit 

Prezența Mea și fără să fi învățat Doctrina Mea? Aștepți ca lumea, neîncrezătoare în manifestarea Mea ca 

Duh Sfânt, să se năpustească asupra ta și, găsindu-te slab, să te extermine? Vreți ca guvernele pământului, 

atunci când descoperă discordie și confuzie între voi, să legifereze pentru a vă opri pașii? Cum v-ați 

plânge, generațiile actuale, dacă ați sfida aceste profeții să se împlinească! Cât de grea și de tristă ți-ai face 

atunci existența și câți spini ai lăsa în calea celor care vin după tine! Ridică-te plin de iubire și de speranță, 

am încă multe de dezvăluit și de încredințat ție. 

72 Când treceți prin orice încercare, nu vă îndoiți. Fiți atenți pentru a vedea cum Maestrul vă 

eliberează de tot răul în fiecare situație critică; atunci veți simți cum spiritul vostru se va dezvolta și va 

deveni mai puternic. Amintește-ți că nimeni nu este imun la durere, că cei care M-au iubit cel mai mult și 

M-au urmat cel mai îndeaproape sunt cei care au simțit cel mai mult cum le sângerează inima. "Cine vrea 

să Mă urmeze pe Mine, să-și ia crucea". - De ce au rămas mulți în urmă pe cale?..: Pentru că dragostea pe 

care credeau că o simt nu era adevărată. 

73 Spiritualizați-vă, evitați inutilul și frivolul, nu vă mai străduiți pentru deșertăciunile lumii și nici nu 

mai căutați virtuțile spirituale ca pe o simplă podoabă pentru spiritul vostru, ca să fiți admirați. 

Împodobește-ți spiritul cu virtuțile pe care te-am învățat în învățăturile mele de iubire. 

74 Vă aștept pe vârful muntelui, unde vă voi da răsplata. Nu vă întoarceți privirea înapoi pentru a vă 

uita la urmele trecutului vostru. Mergeți liniștiți pe drumul vostru, fără să simțiți spinii pe care i-ați 

împrăștiat singuri, și ajungeți în vârful perfecțiunii voastre, acolo unde strălucește lumina mea. Odată 

ajunși acolo, veți binecuvânta în cele din urmă Legea mea a iubirii. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Anexa  
 

Nota 1 

Mai demult și în Israelul antic, demnitarii erau unși cu ulei la instalarea lor. Dar și bolnavii erau unși cu 

untdelemn pentru vindecarea lor, mai ales cu uleiuri esențiale. Dar acum, în Lucrarea Spirituală, mijloacele 

materiale trebuie să dispară și este suficientă punerea mâinilor și rugăciunea. 

Nota 2 

În această lucrare de revelație, "lumea spirituală" este un termen fix. Se înțelege că se referă la spiritele 

păzitoare pline de lumină care, în același timp cu revenirea lui Hristos ca Duh Sfânt, au fost lăsate să se 

facă cunoscute prin intermediul unor instrumente alese pentru a oferi instrucțiuni, sfaturi și ajutor. 

Nota 3 

Termenul "inspirație" este folosit ocazional pentru procesul de transmitere a manifestărilor divine de 

către purtătorul de voce răpită, așa cum este cazul aici, în timp ce, în mod normal, înseamnă o inspirație 

care curge în mintea destinatarului în timp ce acesta este pe deplin conștient. 

Nota 4 

Sufletele confuze, legate de pământ, care rătăcesc fără pace în spațiu, provoacă boli și confundă mințile 

unor astfel de oameni ale căror suflete sunt slăbite de consecințele fărădelegilor lor. Hristos ne cheamă să 

facem în așa fel încât, atât în sufletele neîncarnate, cât și în cele încă încarnate, lumina spiritului să-și 

recapete conducerea. 

Nota 5 

De la momentul în care spiritele au apărut ca scântei din Spiritul Divin și până la transformarea lor în 

oameni pe o lume materială creată între timp se scurge o eternitate, în care au avut loc multe evoluții, dar 

care nu pot fi tratate în acest cadru. Dacă privim în urmă la această perioadă de timp extrem de lungă și, în 

plus, încercăm să o rezumăm în câteva cuvinte, apar distorsiuni, astfel încât textul de față nu trebuie 

evaluat ca o secvență completă și cronologică exactă a evenimentelor. 

Nota 6 

Nu numai bunurile materiale, ci și înclinațiile noastre spre prestigiu, onoare și putere, spre invidie, 

dușmănie și ceartă, spre plăceri și vicii sunt ca niște lanțuri de sclavi care fac imposibilă ridicarea spiritului 

nostru spre înălțimile spirituale și "legănarea" acolo unde este casa lui. 

 

Nota 7 

Există o opinie foarte răspândită conform căreia "diavolul" sau Satana este cauza răului sau este răul 

prin excelență. Expresii populare precum: "Această persoană poartă diavolul în ea" sau "Diavolul aduce 

întreaga lume în confuzie și îi pune pe oameni unii împotriva altora" sunt bine cunoscute. Unul își 

imaginează o ființă spirituală puternică și o asociază cu Lucifer, primul spirit puternic al luminii. Cei care 

susțin această opinie implică faptul că Dumnezeu a creat răul în spiritul lui Lucifer. Dar deja rațiunea 

noastră și concepția noastră despre dreptatea lui Dumnezeu se împotrivesc acceptării faptului că Ființa 

Supremă, Spiritul iubirii, al înțelepciunii și al puterii, a creat ceva atât de absurd. Răul nu poate veni de la 
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Dumnezeu. Dacă ar exista un duh creat pentru a ne ispiti spre rău, aceasta ar însemna negarea milei lui 

Dumnezeu. Cu toate acestea, răul există și nu poate fi negat. Și dacă există, trebuie să aibă o cauză și se 

pune întrebarea: Ce este răul? - Este aplicarea greșită a voinței noastre libere, respingerea îndrumării și 

ordinii divine, negarea binelui. Astfel, răul a început imediat după creația spirituală primordială, când o 

parte a ființelor spirituale, condusă de Lucifer, s-a întors împotriva voinței lui Dumnezeu. Lucifer a dat 

astfel impulsul dezvoltării răului și, în același timp, a devenit prima victimă a acțiunii sale malefice, când a 

fost alungat din comuniunea cu Dumnezeu, ceea ce a avut consecințe grave. Prin urmare, Lucifer nu este 

cauza răului și nu poate fi considerat responsabil ca fiind la originea răului care domină lumea de astăzi. 

Dumnezeu a așezat virtuțile Sale în mintea noastră și ne îndeamnă prin vocea conștiinței să le urmăm. 

Isus ne-a arătat, prin învățătura și exemplul Său, cum să ne trăim viața. El ne-a învățat să iubim - noi ne 

urâm unii pe alții. El ne-a învățat smerenia - noi suntem aroganți și vanitoși. El ne-a învățat să ne iertăm 

unii pe alții - suntem resentimentari și răzbunători. Ne-a îndemnat la pace - noi purtăm războaie. El ne-a 

învățat să fim spirituali - noi alergăm doar după lucruri materiale. Prin exercitarea greșită a voinței noastre 

libere, facem contrariul voinței lui Dumnezeu. Patimile și dorințele inferioare ale trupului, mândria, 

vanitatea, iubirea de sine, adică imperfecțiunile omului: Acestea sunt cauzele răului. Pe măsură ce 

omenirea a crescut, au crescut și imperfecțiunile. Acestea radiază gânduri, idei și sentimente corupte și 

formează o putere care influențează oamenii. Este un cerc fatal: răul emană din om, se transformă într-o 

putere invizibilă, sinistră, care se întoarce asupra omului și îl înrobește. Influența acestei puteri este atât de 

puternică, încât oamenii cred în cele din urmă că trebuie să fie o mare ființă spirituală. - — 

Prin urmare, în unele religii, a fost creată o divinitate separată a răului, iar oamenii se consideră victime 

nevinovate ale unui zeu capricios și rău. 

Dar chiar și în religiile creștine, există o credință larg răspândită că diavolul este autorul tuturor relelor. 

Vechile reprezentări simbolice ale răului, cum ar fi diavolul ca o figură neagră hidoasă cu coarne și coadă, 

au fost luate în mod literal. Nu vrem să renunțăm la această credință - sau mai corect superstiție - 

împotriva unei mai bune cunoașteri, pentru că scuza că diavolul provoacă răul în omenire este mai comodă 

decât să recunoaștem că propriile noastre imperfecțiuni sunt cauzele reale ale răului. S-a spus deja în cele 

de mai sus că gândurile rele influențează oamenii. Pentru o mai bună înțelegere, ar trebui menționat faptul 

că aceste emanații malefice ale oamenilor sunt preluate de nenumăratele suflete întunecate care rătăcesc 

fără odihnă pe pământ în preajma oamenilor și sunt folosite din ce în ce mai mult împotriva oamenilor. Dar 

nu trebuie să avem aici superstiția că acestea sunt "spirite ale diavolului"; mai degrabă, sunt suflete 

nefericite care sunt temporar confuze, dar care vor experimenta eliberarea și răscumpărarea lor la timpul 

potrivit. 

Oare nu există nicio cale de a scăpa de influența pernicioasă a răului? Există, iar Dumnezeu ne-a spus 

și armele cu care să luptăm împotriva răului. Ele sunt arme spirituale: Rugăciunea, comuniunea intimă cu 

Tatăl Ceresc. Meditația spirituală, prin care se obține cunoașterea interioară. Împlinirea legii Sale. Credința 

în revelațiile Sale. Practica iubirii. Cei care folosesc aceste arme nu numai că pot îndepărta influențele 

răului, dar propriile lor gânduri și sentimente de bunătate, iubire și pace combat eficient răul și ajută 

sufletele nefericite să iasă din sclavie. 

Nota 8 

În textul original în limba spaniolă, cuvântul pentru "ajutor" este "cirineo", derivat din numele omului 

care l-a ajutat pe Isus să își ducă crucea atunci când s-a prăbușit sub greutatea ei. Numele lui Simon din 

Cirene în spaniolă este Simon C i r i n e o . 

Nota 9 

În acest pasaj, ca și în multe altele, Maestrul divin spune că după 1950 nu vom mai primi Cuvântul Său 

prin intermediul minții umane. - În acel moment s-a încheiat o epocă, care a durat din 1866 până la 

sfârșitul anului 1950, în care Domnul a ales și pregătit bărbați și femei pentru a fi instrumentele Sale. Când 

un astfel de instrument era găsit demn și curat la inimă de către Tatăl Ceresc, Duhul Său lumina mintea 

purtătorului de voce și, într-o stare de extaz, buzele sale rosteau cuvinte de adevăr și înțelepciune de la 
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Dumnezeu. - A fost începutul "celei de-a treia ere", era Duhului Sfânt, inaugurată de revenirea lui Hristos 

în Duh, în "Cuvânt". - Perioada menționată a fost pentru educarea și pregătirea ascultătorilor, iar 

Dumnezeu a limitat-o de la început pentru ca fiii Săi să nu se obișnuiască cu modul comod de a primi 

revelațiile Sale, ci să facă propriile eforturi pentru a se spiritualiza. 

Chiar și după 1950, Tatăl Ceresc s-a revelat, dar nu mai prin intermediul minții omenești în stare de 

extaz, ci prin instrumente pe care El le-a abilitat să primească și să transmită inspirația Sa. - Trăim în epoca 

Duhului Sfânt, iar Duhul lui Dumnezeu se revarsă în multe locuri de pe pământ pentru a se descoperi 

copiilor Săi. Oriunde găsește copii care își deschid inimile către El în dragoste și puritate și se lasă inspirați 

de Duhul Său, El se face cunoscut - unora prin Cuvântul Său, altora prin viziuni spirituale sau vise 

profetice. 
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Studiul sufletului - dintr-o perspectivă spirituală*. 
* Baza acestui studiu este "Cartea vieții adevărate" și alte noi revelații. 

Termenul "suflet" este cunoscut de oameni, dar aceștia au opinii diferite despre ce este sufletul. Știm că 

este o componentă a ființei umane și o includem în triada trup - suflet - spirit. Trei componente care 

formează unitatea "ființă umană", fiecare parte având o sarcină diferită. 

Corpul este partea vizibilă, materială a ființei umane; el servește ca un înveliș protector pentru suflet și 

spirit și este, în același timp, instrumentul lor de comunicare cu lumea exterioară. Deoarece corpul este 

vizibil și palpabil, acesta a fost studiat și cercetat de oamenii de știință de-a lungul timpului, astfel încât 

avem cele mai mari cunoștințe despre sarcinile sale și despre minunatul său mecanism. Funcționează atât 

de perfect și logic încât mulți au uitat că în spatele ei se află o forță spirituală extrem de înțeleaptă. 

Cunoștințele despre celelalte două componente ale ființei umane sunt mai puțin sigure și parțial 

neclare. Deoarece sunt invizibile și nu pot fi cercetate experimental, științei îi este foarte greu să explice 

corect natura și sarcina sufletului și a spiritului. Și totuși, este foarte important să avem claritate în această 

privință, pentru că, dacă reușim să ridicăm vălul necunoscutului, obținem și o cunoaștere exactă a sensului 

și scopului vieții umane pe pământ. Cu toate acestea, intelectul nostru nu este capabil să facă acest lucru, 

pentru că lucrurile spirituale pot fi înțelese și explicate doar în mod spiritual. Dar Duhul lui Dumnezeu 

dezvăluie aceste secrete prin intermediul oamenilor pe care i-a pregătit pentru a primi inspirațiile Sale. Prin 

intermediul acestor instrumente, Dumnezeu ne-a dezvăluit cunoștințele pe care mințile noastre limitate 

sunt capabile să le înțeleagă. 

Creația materială, vizibilă a lumii există din timpuri de neconceput; totuși, înainte de ea a existat deja o 

creație spirituală. Creatorul său este Dumnezeu, Spiritul originar din eternitate. În centrul ființei Sale ardea 

focul iubirii perfecte, care este caracteristica Sa principală. Dar la ce bun este cea mai mare iubire dacă nu 

poate fi transmisă și astfel dovedită? - Astfel, Dumnezeu a creat un vas pentru El însuși într-o ființă 

spirituală în care să poată pune dragostea Sa, înțelepciunea Sa, lumina Sa și, de asemenea, puterea Sa 

creatoare. Era o ființă, ieșită din inima de iubire a lui Dumnezeu, un chip al lui Dumnezeu, căci purta în 

sine aceleași calități divine. Deoarece era o oglindă pură a luminii divine, a fost numit în mod 

corespunzător "Lucifer" sau "purtător de lumină". Datorită autorității divine, această primă ființă creată a 

putut fi creativ activă și, în curând, din ea au apărut alte ființe identice, dar cu o forță mai mică. Și ei erau 

copii ai iubirii lui Dumnezeu, în lumină radiantă, în cea mai înaltă perfecțiune. Astfel, Dumnezeu a 

experimentat bucuria inefabilă de a-și vedea dragostea reflectată în nenumăratele ființe spirituale. 

Spiritul creat pentru prima dată a fost foarte fericit, dar, ca ființă creată de Dumnezeu, era legat de 

voința Creatorului. 

Cu toate acestea, Dumnezeu a vrut ca el să se poată dezvolta liber, pentru că aceasta este caracteristica 

unei ființe divine. Iubirea lui Lucifer pentru Creatorul său ar fi trebuit să fie atât de copleșitoare încât 

numai ea a fost decisivă pentru subordonarea voluntară a voinței sale voinței divine. Dumnezeu a vrut să 

primească această dovadă de iubire din partea primei sale ființe create și, pentru aceasta, i-a dat o libertate 

totală de voință. Nenumăratele ființe spirituale posedau și ele decizia liberă a voinței, astfel că nu erau 

supuse legii constrângerii creaturii, ci, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, erau ființe liber hotărâte. 

Dumnezeu i-a învățat prin intermediul conștiinței, care era audibilă ca voce și expresie a voinței Sale în 

spiritul lor. Ei trebuiau să urmeze vocea conștiinței, nu prin constrângere, ci prin decizia liberă a voinței, ca 

răspuns la marea iubire pe care le-o arăta Dumnezeu. 

Este caracteristic liberului arbitru faptul că poartă în sine stimulentul ascuns de a face opusul a ceea ce 

sfătuiește conștiința. Astfel, în ființele spirituale existau opoziții constante care le făceau să decidă în mod 

constant, într-o luptă liberă: să realizeze virtuțile divine sau să facă opusul lor. Pentru perioade lungi de 

timp, vocea divină a conștiinței a prevalat și totul a fost în ordine. Dar a venit un moment în care Lucifer 

nu a mai vrut să se supună îndrumării spirituale a Creatorului său. Slava ființei întâi create era atât de mare 

încât s-a lăsat orbit de ea. Lucifer a văzut nenumăratele ființe pe care voința sa le făcuse să apară și s-a 

simțit producătorul lor, deși știa că primise puterea de a face acest lucru de la Dumnezeu. El putea vedea 

spiritele create, dar nu și sursa puterii, deoarece Dumnezeu se dăruiește în mod vizibil doar în rare ocazii, 

de dragul copiilor Săi. În iluzia sa, Lucifer a crezut în cele din urmă că sursa puterii se află în el însuși și s-
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a ridicat la rangul de unic conducător al spiritelor "sale", pe care a știut să le convingă că nu Dumnezeu, ci 

el, Lucifer, era creatorul lor și că trebuie să se supună voinței sale. 

Lucifer a decis împotriva Creatorului său. Acum, nenumăratele ființe spirituale trebuiau și ele să 

decidă, liberul arbitru putea alege. - Raza de lumină a lui Dumnezeu i-a luminat și ei l-au simțit pe Tatăl 

lor divin, deși nu-l puteau vedea. Ei au simțit dragostea Lui și au auzit vocea Lui în conștiința lor. - De 

cealaltă parte era Lucifer, la care au observat foarte bine o schimbare de voință. Dar, deoarece îl puteau 

vedea și îi erau devotați în dragoste ca și Creator direct, foarte mulți i-au ascultat chemarea, s-au supus 

voinței sale și astfel s-au străduit să se despartă de Dumnezeu. În aceste spirite apostate a avut loc o 

schimbare capitală. 

Iubirea, centrul scânteii spiritului divin, a trebuit să se despartă de ființele spirituale după ce acestea s-

au hotărât împotriva Creatorului lor. Astfel, ei înșiși s-au dezbrăcat de forța vitală divină, iar vasele și 

organele de execuție (sufletele) care au rămas fără spirit s-au întărit într-o substanță sufletească. 

În omnisciența Sa, Creatorul știa că o mare parte dintre copiii Săi nu vor trece marele test al iubirii și 

avea planul pregătit: Nu distrugerea apostaților, ci întoarcerea lor. Deoarece ființele spirituale se 

îndepărtaseră de Dumnezeu prin exercitarea greșită a liberului lor arbitru, El a vrut să le pregătească și să 

le educe cu mare răbdare - pe o cale infinit de lungă și grea, departe de casa Tatălui Său - pentru ca ele să 

regăsească drumul spre inima Tatălui Său. Dumnezeu a confiscat substanța sufletească a lui Lucifer, 

precum și pe cea a nenumăratelor ființe care îi erau devotate, a dizolvat-o în cele mai mici particule și a 

remodelat-o în creația materială, vizibilă. - Acest lucru este de neînțeles pentru intelect; doar cei care 

posedă deja cunoștințe spirituale pot înțelege acest lucru cu presimțire. Pentru omul de știință este o 

pacoste să recunoască teza că materialul, materia, este o substanță sufletească dirijată, împietrită. Dar în 

acest context putem înțelege cuvintele din scrisoarea apostolului Pavel către Romani, capitolul 8, versetul 

19, și anume că întreaga făptură geme și își așteaptă răscumpărarea împreună cu noi. 

În ceea ce noi considerăm a fi un proces de dezvoltare infinit de lung, substanța sufletului trebuie să se 

schimbe continuu, să se transforme în forme de viață tot mai noi și mai înalte. Acest lucru face, de 

asemenea, să se înțeleagă de ce materia este trecătoare, adică de ce se află în mod constant în procesul de 

"moarte și devenire". Cu alte cuvinte: Materia nu are o existență eternă, deoarece ea este doar acoperirea 

substanțelor sufletești spirituale, care trebuie să se dezvolte mai sus și, prin urmare, nu poate rămâne în 

aceeași acoperire pentru totdeauna. Materia însăși este alcătuită din aceeași substanță sufletească, dar se 

află încă la începutul dezvoltării sale și, prin urmare, trebuie să servească drept formă de viață inferioară 

pentru formele de viață deja mai dezvoltate din creație. În timp ce acestea sunt în mod normal invizibile 

pentru noi, materia ne este perceptibilă din punct de vedere senzorial, deoarece și corpurile noastre sunt 

alcătuite din particule de materie, adică particule de suflet condensate de aceeași vibrație inferioară. 

Particulele de suflet legate în creația materială trebuie să se unească în cursul procesului de dezvoltare, 

ca o formațiune cristalină. Dezvoltarea ascendentă începe în regnul mineral și continuă prin regnul vegetal 

și cel animal. Acest lucru trebuie înțeles în așa fel încât, de exemplu, în regnul animal, unitățile sufletești 

ale unor cantități mari de animale minuscule sunt combinate într-o unitate mai mare după o perioadă mai 

lungă de dezvoltare, atunci când cochiliile lor mor, pentru a produce o substanță sufletească deja mai 

dezvoltată, care se dezvoltă în continuare într-un animal mai mare. Acest proces se repetă de mai multe ori 

până când, în cele din urmă, la animalele inteligente, sufletul a ajuns la cea mai înaltă maturitate posibilă în 

acest stadiu de dezvoltare. Mai multe astfel de suflete se combină apoi într-o nouă unitate, în conformitate 

cu planul divin de răscumpărare, care nu tolerează nici o stagnare în dezvoltarea ascendentă, și dau naștere 

unui suflet uman. Dezvoltarea sufletului pe tărâmurile de creație ale regnurilor mineral, vegetal și animal 

durează miliarde de ani și este ghidată de spiritul lui Dumnezeu prin intermediul nenumăratelor sale oștiri 

de spirite de lumină, care transmit și execută voința sa conform legii naturale. 

Sufletul antrenat este acum pregătit. A dobândit puteri și abilități pe parcursul traseului său prin 

diferitele regnuri ale naturii și așteaptă etapa finală a dezvoltării sale: întruparea în ființa umană. Se 

apropie de iubiții de pe pământ, iar la concepție este plasat în pântecele viitoarei mame. Dar lipsesc încă 

elementele esențiale pentru ca sufletul să atingă cea mai înaltă perfecțiune. Cu puțin timp înainte de 

nașterea noului pământean, Dumnezeu dirijează în suflet un spirit pregătit pentru prima întrupare. Astfel, 

ființa spirituală este din nou completă: Cele două părți ale acestei unități se străduiesc acum împreună 
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pentru dezvoltarea finală spre perfecțiune, care, de asemenea, durează mult timp și se desfășoară de-a 

lungul mai multor reîncarnări, adică de-a lungul mai multor vieți pe pământ în diferite epoci de timp. 

În cazul reîncarnării, unitatea spirit-suflet este gata să ia în posesie un nou corp pământesc, dar chiar și 

atunci, la concepție, sufletul intră mai întâi în pântecele mamei și stabilește legătura cu germenul de viață 

în devenire. Spiritul intră în învelișul său sufletesc abia mai târziu, în unele cazuri mai devreme, în altele 

mai târziu, dar nu mai târziu de trei zile înainte de naștere. - Deoarece sufletul este format din nenumărate 

particule minuscule care nu sunt absolut indisolubil legate între ele, acesta absoarbe și particule de suflet 

ale părinților în timpul procesului de procreare, ceea ce - pe lângă atracția sufletelor înrudite - poate 

explica moștenirea unor predispoziții parentale. 

După ce originea și dezvoltarea sufletului au fost explicate în cele de mai sus, acum vor fi prezentate 

esența sa și unele dintre sarcinile sale în viața umană. În primul rând, ar trebui să fie clar încă o dată că 

sufletul nu este nimic pământesc-material, ci o forță invizibilă, eterică-spirituală. Ea a ieșit cândva din 

spiritul lui Dumnezeu ca ființă independentă și, după o eternitate de ispășire prin intermediul creațiilor 

divine, și-a regăsit calea spre scopul său inițial. - Din punct de vedere spațial, sufletul din ființa umană se 

extinde asupra întregului corp uman; la fel ca și sistemul nervos, el se distribuie în toate organele și părțile 

corpului. Ea animă corpul, care ar fi lipsit de viață fără ea și, atunci când se desprinde de el, îl lasă în urmă 

ca o cochilie fără viață. Gândirea practică și voința, sentimentul și senzația senzuală, precum și auzul, 

vederea, gustul și mirosul sunt funcții ale sufletului. Este forța interioară, motrice a învelișului fizic, și 

numai cei care au darul vederii spirituale îl pot vedea și pot recunoaște că acesta are în totalitate forma 

formei umane asociate; de aceea este numit și corp astral. 

Sufletul, împreună cu propriile apărări ale corpului, este responsabil pentru sănătatea corpului. Dacă 

poate vibra nestingherit și armonios, formează un zid de protecție împotriva a tot felul de agenți patogeni. 

Cu toate acestea, în cazul în care acestea au pătruns deja în corpul uman, sufletul, în interacțiune cu 

funcțiile de apărare ale corpului, începe imediat lupta împotriva lor pentru a le face inofensive sau pentru a 

le alunga. Este o adevărată luptă, care provoacă creșterea temperaturii, pe care o cunoaștem sub numele de 

febră. - Sufletul are, de asemenea, o sarcină de îndeplinit în hrănirea trupului. Forțele vitale mai fine ale 

alimentelor ingerate de corp sunt transmise de suflet către toate organele corpului, astfel încât fiecare 

dintre ele să primească energiile subtile ale sufletului care îi sunt benefice. Dar atunci când mâncăm și bem 

prea mult, simțim că sufletul nostru devine plictisitor și leneș pentru că este prea mult ocupat de 

preocupările trupești și, prin urmare, și-a pierdut de ceva timp vigoarea. 

Acest mic studiu ar fi incomplet dacă nu ar explica și relația dintre suflet și spirit și nu ar spune ce este 

spiritul și care sunt sarcinile sale. În primul rând, ce nu este: nu trebuie confundat cu "mintea". Spiritul din 

om este o scânteie a Spiritului Divin, a Iubirii Divine, a Luminii Divine. Ea poartă în sine toate calitățile 

divine, de aceea Dumnezeu ne numește imaginile Sale, iar noi îi putem spune Tată. Cu toate acestea, 

spiritul nostru trebuie să se întărească în mod constant din sursa sa de origine: prin rugăciune și înălțare 

spirituală, precum și prin studierea revelațiilor divine. Numai astfel poate rămâne activă și vie și poate 

transmite omului iubirea, înțelepciunea și puterea de a putea împlini poruncile lui Dumnezeu. 

Spiritul uman - de origine divină - a fost plasat în Adam de către Creator, conform relatării biblice în 

care Dumnezeu suflă în nasul lui Adam suflul său de viață. De atunci, acest act invizibil de har se repetă la 

nașterea fiecărei ființe umane, când spiritul este încorporat în suflet. Sufletul formează, ca să spunem așa, 

cochilia spiritului, așa cum corpul este cochilia sufletului. Sarcina spiritului este acum de a lumina sufletul, 

de a-l îmbogăți cu virtuțile divine. Totuși, în aceste eforturi, spiritul nu trebuie să forțeze sufletul, ci 

sufletul trebuie să se supună liber îndrumării spiritului. 

Sufletul încarnat în ființa umană este la început complet îndreptat spre corp și este gata să îi 

îndeplinească toate dorințele. Și în aceeași măsură în care corpul se dezvoltă, se întăresc și calitățile 

pământești-senzuale ale sufletului, pe care acesta le poartă încă în sine din lungul său parcurs de 

dezvoltare. Aici începe sarcina spiritului. Cu iubire și răbdare trebuie să instruiască sufletul prin conștiință 

că trebuie să renunțe la înclinațiile inferioare și rele și să învingă dorințele pământești ale trupului - dacă 

sunt ilicite. Dacă spiritul găsește o audiență cu sufletul, atunci a obținut un mare succes, chiar dacă există 

întotdeauna recidive în care sufletul îndeplinește dorințele pământești ale trupului. Dacă sufletul continuă 

să se mențină deschis la îndemnurile spiritului, virtuțile spirituale pot pătrunde în el din ce în ce mai mult 

și, în același timp, devine din ce în ce mai imun la dorințele greșite ale trupului. Consecințele acestei 
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transformări devin apoi vizibile în radiațiile persoanei respective: Este o persoană cu gânduri bune și 

sentimente pure; dă dovadă de smerenie, răbdare și bunătate, precum și de caritate. Când vine ceasul 

morții, spiritul și sufletul părăsesc trupul pământesc în deplină armonie și cu mare bucurie, căci știu că în 

lumea de dincolo îi așteaptă fericirea și pacea. Ca unul singur, ei continuă pe calea prestabilită în împărăția 

spirituală până când își vor recăpăta cea mai înaltă perfecțiune pe care o aveau atunci când Dumnezeu i-a 

creat ca ființe spirituale. Prin aceasta, planul de mântuire al lui Dumnezeu este finalizat și se realizează 

întoarcerea "Fiului risipitor". 

Dar cursul unei vieți umane poate să se desfășoare și altfel. Atunci când sufletul se împotrivește 

învățăturilor și îndemnurilor spiritului, el se deschide tot mai mult la cerințele corpului și la calitățile 

inferioare din interior. Spiritul duce o luptă disperată și cere putere și înțelepciune de la Tatăl său ceresc. 

Dacă sufletul, în decizia sa de liber arbitru, respinge cu încăpățânare toate influențele și îndemnurile 

spiritului, devine sclavul patimilor senzuale, al dorințelor materiale și al tuturor impulsurilor egoiste. Se 

coboară atât de jos încât scânteia lui Dumnezeu din ea este forțată la inactivitate; ea devine prizonieră în 

carapacea mentală, ființa umană este atunci "moartă spiritual". - În acest stadiu, devine clar evident că 

spiritul și sufletul sunt două forțe diferite. În timp ce spiritul este condamnat la inactivitate și nu se mai 

face simțit prin conștiință, sufletul trăiește foarte intens în omul "fără conștiință" (altfel trupul ar fi lipsit de 

viață), iar viciile sale rele se manifestă atunci prin gânduri și cuvinte, prin sentimente și acțiuni în sfera 

exterioară a omului. Dumnezeu nu-și abandonează copilul în această stare de pierdere. Atunci când 

sufletul nu vrea să audă vocea conștiinței, Dumnezeu îi vorbește prin boli ale corpului său material și prin 

multe greutăți. În multe cazuri, sufletul începe apoi să reflecteze și este gata să asculte îndemnurile 

Duhului de a se pocăi. În acest fel are loc o schimbare, iar sufletul se supune în mod voluntar călăuzirii 

spiritului. El îl atrage la Sine, îl impregnează cu virtuți spirituale și astfel parcurg împreună calea dificilă a 

dezvoltării superioare până când Dumnezeu îi cheamă să părăsească viața pământească. 

Din nefericire, există nenumărate cazuri în care sufletul persistă în faptele sale rele, în ciuda 

avertismentelor bune ale spiritului prin conștiință și în ciuda încercărilor. Atunci când un astfel de suflet 

este surprins de moarte, are parte de o trezire dură în lumea de dincolo. Acolo nu mai poate scăpa de vocea 

conștiinței, care îl acuză fără încetare de nerespectarea poruncilor divine, de fapte rele și de pasiuni 

josnice. Aceste autoacuzări provoacă cea mai mare durere sufletului și au rolul de a-l purifica. Atunci când 

un suflet își dă seama și se căiește de greșelile sale, spiritul său trezit îl poate ghida astfel încât, pas cu pas, 

să renunțe la înclinațiile sale rele și să absoarbă virtuțile divine. În cazurile în care un suflet rămâne 

încăpățânat în răutatea sa, el își pregătește o existență nefericită. Deoarece nu mai are un corp pământesc 

și, pe de altă parte, nu poate intra nici în sfera spirituală, rătăcește fără țintă pe pământ, pe lângă oameni. 

Ea este atrasă de cei ale căror gânduri rele, fapte rele și pasiuni josnice coincid cu propria ei natură. Se 

"instalează" la ei, îi influențează spre rău, iar această stare poate duce la posedare, prin care devine din ce 

în ce mai rău cu astfel de oameni. Sufletele pământene sprijină actele de violență, confundă mintea și 

provoacă boli; ele reprezintă un pericol constant pentru toți oamenii. Dar există protecție: oamenii care își 

orientează viața după voia lui Dumnezeu și care trimit gânduri și sentimente bune sunt înconjurați de 

acestea ca de un strat protector, de care ricoșează atacurile răuvoitoare ale sufletelor inferioare, deoarece 

șoaptele lor nu găsesc rezonanță în acești oameni și sunt imediat respinse; în plus, oamenii de bunăvoință 

pot și trebuie să ajute sufletele bolnave prin rugăciunea lor și prin trimiterea de gânduri luminoase. 

Dumnezeu nu împiedică faptele rele ale sufletelor întunecate, deoarece trebuie să le respecte liberul 

arbitru. Dar va veni o zi - de obicei după foarte mult timp - când sufletul va obosi de existența sa 

mizerabilă și va privi înapoi cu dezgust la faptele rușinoase pe care le-a provocat. Dacă se pocăiește sincer 

și își cere iertare și ajutor, spiritul său poate interveni în același moment și îl poate ghida cu blândețe. 

Spiritele de lumină și îngerii lui Dumnezeu sunt atunci gata să o ajute și să o instruiască. Acum, 

ascensiunea poate începe pas cu pas în sfera spirituală. 

Spiritul uman - ca scânteie divină din noi - se află în opoziție cu corpul, în timp ce sufletul se află între 

cele două. Trebuie să aleagă între spirit și trup, pentru că nu poate servi doi stăpâni în același timp. Dacă 

alege spiritul, atunci este gata să primească divinul în sine și să se supună călăuzirii spiritului. Dacă ea 

alege trupul, atunci se supune dorințelor cărnii, iar înclinațiile care există în ea își pot da frâu liber 

dezavantajelor. Practic, există doar doi poli și, de aceea, în învățăturile Sale, Domnul nu menționează 

sufletul sau funcțiile sale, cum ar fi mintea, gândurile, sentimentele etc., la fel de des ca și spiritul și trupul. 
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"Spiritul" este cel mai frecvent abordat - ca fiind partea cea mai importantă - prin care a devenit de înțeles, 

după explicațiile de mai sus, că în referirea generală la ființa spirituală este inclus și sufletul, chiar dacă nu 

s-a realizat încă o unitate perfectă între "spirit" și "suflet". - În Noile Revelații, Maestrul divin vorbește 

foarte des despre lupta spiritului împotriva influențelor corpului. Conform explicațiilor anterioare, acest 

lucru trebuie înțeles în sensul că este vorba de o luptă a spiritului cu sufletul, atunci când acesta din urmă a 

devenit complet "carnalizat", adică a devenit complet robit de influențele trupului și de tot ce este material. 

Căci trupul nu poate fi condus direct de spirit, ci numai prin suflet. 

Cu o sensibilitate fină, marele poet Goethe a simțit cele două forțe opuse, iar în "Faust" pune cuvintele 

în gura unei singure persoane: 

"Două suflete locuiesc "ah"! în pieptul meu, 

Unul vrea să se despartă de celălalt; 

Cel care ține în dragoste aspră pofta de iubire 

Agățarea de lume cu organe de agățare; 

Celălalt se ridică cu forța din țărână 

Pe tărâmurile marilor strămoși." 

El vorbește de "două suflete" în pieptul său: o forță, sufletul, în robie față de pofta de iubire și de 

gândirea și dorința pământească. Cealaltă forță, spiritul, vrea să se elibereze din strânsoarea simțurilor și a 

materialismului și să se ridice spre tărâmurile înalte, spre Spiritul Divin din care a emanat. Este conflictul 

dintre spirit și suflet atunci când acesta din urmă nu a depășit încă dorințele inferioare ale naturii corporale. 
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în care omul imită exemplul lui Isus  7-9 

Avertisment împotriva îndreptățirii de sine  9-11 

Noul cuvânt în conflictul opiniilor și îndoielilor umane - noul mod de a suferi 

Hristos  12-23, 40 

Nu doar în anumite zile, ci întotdeauna 

aducem omagiu lui Dumnezeu  30-32 
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Grija Tatălui Ceresc pentru copiii Săi .  48 

Mandatul de transmitere și diseminare 

a Cuvântului lui Dumnezeu  43, 49-53 

Nu doar ajutor spiritual, ci și material 

pentru vecin este necesar 

 

instrucție 50 

 

55 

Iată, stau la ușă și bat la ușă 1 - 7  

Intercedeți pentru națiuni, pentru ca Duhul lui Dumnezeu 

să fie în ele. 

poate dezvălui 12 

Omul - "Fiul risipitor" al Împărăției Cerurilor 

Rugăciunea spirituală nu are nevoie de buze  

funcționează 13 - 21  

  

Doar ceea ce se întâmplă din iubire și bunătate spontană 

are 

Valoarea în fața lui Dumnezeu         

  

36-37 

Bursa intelectuală ca obstacol pentru 

cunoaștere mentală și senzație  

 

40-41 

 

Maria a fost spiritualizată prin cuvintele lui Isus pe cruce. 

  

Mama bărbaților folosiți 45 - 48 

 

instrucție 51 

Prin combaterea revelațiilor, se 

 

59-62 

Oamenii recunosc înțelepciunea și dragostea lui 

Dumnezeu 

9 

Avertizare împotriva revelațiilor false și a învățăturilor 

false. 

27 

Oamenii sunt parțial responsabili pentru starea în care se află astăzi  

Lumea - acum culege ceea ce a semănat în vremurile anterioare  33  

Circumstanțele care însoțesc revenirea spirituală a lui Hristos .  45  

Cea mai sigură călăuză către Dumnezeu: conștiința  46 

Trebuie să ne îmbunătățim starea materială și spirituală 

Respectarea legilor  47-53 

Prezentul este timpul judecății  61-71  

 

instrucție 52 

Israelul spiritual este chemat să răspândească  

un nou mesaj prin cuvânt și faptă 

Dragostea și mila lui Dumnezeu este și pentru 

 

1-22 

copii apostați 

Dumnezeu cere de la ucenicii Săi în acest timp 

 

26-27 

Fără sacrificiu de sânge 

Raiul și iadul sunt stări ale sufletului pe care omul însuși 

le provoacă prin propria sa 

 

28 

gândire și acțiune bună sau rea Atrocitățile războiului vor 

face ca inimile mândre și pietrificate ale acelor oameni să 

se pocăiască și să se 

 

31-37 

Dumnezeu vine și la cei care nu-L cunosc, la cei care nu-L 

cunosc, la cei care nu-L cunosc, la cei care nu-L cunosc. 

 

40-41 

Căutați forme greșite 

Nevoia de spiritualizare și de direcționare 

 

48 
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Legătura dintre spiritul nostru și Duhul lui Dumnezeu 49-

53 

  

Omul nu trebuie să se teamă și nici să plângă trecerea în lumea cealaltă  

și, de asemenea, să nu întârzie în mod artificial  55-58  

Toate ființele umane sunt de la origine, spiritual și fizic, frați și  

Surori, între care  

nu ar trebui să existe bariere 59 - 60  

 

instrucție 53 

  

Puterea rugăciunii  2 

Lupta spiritului pentru a domina asupra cărnii Mila și 

ajutorul față de aproapele 

  

 8-11 

- Semnul adevăratei ucenicii 14 - 17  

Progresul în cunoaștere și înțelepciune 20 - 22  

Crucea de ispășire pentru propria vină și crucea 

și jertfa pentru alții 24 - 25  

 

Lucrarea lui Ilie în diferite momente 34 - 44    

"Și faptele lor îi urmează" 49 - 50   

Vechiul și noul popor al lui Israel 52 - 55 

Armaghedon în plan pământesc și spiritual până la 

 

la victoria luminii 56 

 

  

instrucție 54 

Încercările și suferințele ca mijloace necesare  

pentru perfecțiune  

Domnul nu leagă și nu amenință pe nimeni cu 

 

2-9 

cuvânt nou, dar dă o nouă speranță 10-15  

Singurul ajutor pentru lumea păcătoasă și bolnavă 16-21  

Sfaturi pentru ca noii ucenici să-și îndeplinească sarcina 24-34 

Ce înseamnă "spiritualizare"?               41 – 44    

Pentru Tatăl Ceresc nimeni nu este "rău" 45 - 48 

Omenirea și poporul lui Dumnezeu au nevoie de 

spiritualitate 

 

Lideri puternici și altruiști 

Lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos devine supremă 

față de orice altă lucrare umană.  

 67 

Triumful imperfecțiunii 69 - 71 

 

  

instrucție 55 

Nu putem "fugi de Dumnezeu " 6-7, 8 

Conducătorii buni și răi ai popoarelor sunt instrumente pentru  

Scopurile lui Dumnezeu și nevoia de mijlocire 20 - 21    

Reîncarnările spiritului 22   

"Creșteți și vă înmulțiți" - într-o nouă perspectivă 22 - 24   

Singura modalitate de a preveni războaiele 27   

Singura pocăință plăcută lui Dumnezeu 

Atitudinea interioară a publicului la 

 

40 

anunțurile  

Rugăciunile noastre pot ajuta la viitoarea mare 

 

53-54 

Reducerea sau chiar anularea examenelor 58   

Avertisment și promisiune 71 - 74     
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