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Până în prezent, au fost traduse următoarele volume: 
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Al treilea Testament  

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

Va fi urmat de: Japoneză și chineză 

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

Cartea vieții adevărate 

Din originalul german în limba engleză: Volumele IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - celelalte 5 volume 

erau deja disponibile în limba engleză. 

Vor urma și alte traduceri.  

 

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

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

format PDF de pe internet.  

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

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

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

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

engleză, care se bazează pe Cartea Vieții Adevărate.  

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

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

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

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

 

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

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

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

și  

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Hristos pașnic pe pământ 

 

E-mail: a.m.hosta@web.de  

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com 
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Prefață  
 

Cu mare bucurie și recunoștință însoțim acest volum III al "Cărții Adevăratei Vieți" în drumul său spre 

tipografia editurii. 

Am tradus cartea cu mare grijă din textul original spaniol al "Libro de la Vida Verdadera". 

Recomandăm cititorilor să citească mici secțiuni pe rând, să reflecteze și să mediteze asupra celor 

citite, astfel încât semnificația spirituală a Învățăturilor divine să se poată desfășura pe deplin. 

Fie ca volumul III, ca și cele două volume anterioare, să găsească inimi deschise printre adepții 

Lucrării de Revelație Spirituală din Mexic. 

  Traducătorii 
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 Aș dori să introduc acest al treilea volum al seriei "Cartea vieții adevărate" cu câteva cuvinte care 

arată atenția deosebită pe care Hristos a acordat-o ascultătorilor germani în învățăturile Sale, deoarece 

aceștia erau foarte deprimați de evenimentele teribile ale războiului din patria lor.  

Așa cum am menționat în "Introducere" la volumul II, eram un grup de germani, uneori până la 20, 

care ascultau învățăturile de duminică dimineața ale Maestrului Divin, în mijlocul comunității 

mexicane. Eram cunoscuți și respectați ca fiind "străinii". Mai ales între 1942 și 1945, când cel de-al 

Doilea Război Mondial făcea ravagii cu atrocitățile sale, noi, germanii, am găsit siguranță și 

mângâiere în cuvintele lui Hristos din comunitatea mexicană. Pentru că evenimentele războiului ne-au 

împovărat pe toți, iar soarta amară a patriei noastre îndepărtate ne-a durut. Numai Dumnezeu știe câte 

lacrimi au fost vărsate și câte rugăciuni fierbinți s-au înălțat către El. În timpul acestor ani s-a 

întâmplat ca în diferite ocazii, dar întotdeauna pe neașteptate, Domnul să se adreseze direct germanilor 

prezenți în cursul învățăturii Sale. 

El ne-a consolat și ne-a îndemnat să perseverăm în rugăciune, pentru că atunci când va veni ceasul 

Său, El va pune capăt războiului, iar apoi ─ mai devreme și mai repede decât se așteaptă oamenii ─ va 

avea loc reconstrucția patriei noastre. Dar, în același timp, El ne-a îndemnat să nu ne îndreptăm din 

nou cu aroganță pe drumul nostru, ci să ne supunem voința noastră voinței Lui, pentru că mai aveam 

încă mari sarcini de îndeplinit în lucrarea Sa. De asemenea, el a îndemnat congregația mexicană, care 

asculta cu atenție, să nu se ridice în calitate de judecători, deoarece nu înțelegeau nimic despre 

fundalul războiului. Aceste cuvinte au fost un balsam pentru rănile noastre, pentru că, în calitate de 

germani, sufeream de acuzația mondială de a fi principalii vinovați de război.  

Are semnificația sa profundă faptul că în congregațiile mexicane de învățătură duhovnicească erau 

ascultați aproape numai germani ca străini. Motivul este că, potrivit afirmației Maestrului Divin, există 

o mare "sămânță a lui Israel" în poporul german, adică aceste suflete umane s-au întrupat cu mult timp 

în urmă în poporul evreu. Numai Dumnezeu cunoaște aceste ființe care sunt împrăștiate în toate 

popoarele și religiile, iar în acest Al Treilea Timp El le adună spiritual și formează cu ele Israelul Său 

spiritual. 

În cele ce urmează, discursul lui Hristos adresat germanilor în timpul instrucției din 6 mai 1945 va fi 

adus în atenția unui cerc mai larg de cititori. 

Walter Maier 

Cuvintele Maestrului Divin către grupul de ascultători germani în timpul învățăturii din 6 mai 1945  

Fiți binecuvântați, copiii mei mult iubiți, vă urez bun venit. Iată, popor binecuvântat al lui Israel, în 

mijlocul vostru se află acești copii ai Mei mult iubiți. Vreau ca ei să găsească la sânul tău căldura 

Spiritului Meu, respectul și iubirea fraternă. Vreau să li se permită să se cuibărească aproape, foarte 

aproape de Inima ta. Căci nu uitați că le-am încredințat o sarcină mare. Ai milă de ei, precum Eu am 

milă de tine. Nu fiți judecători, oameni binecuvântați, căci vă spun cu adevărat: despre ceea ce se 

întâmplă în lume în acest moment, voi nu știți nimic, numai eu știu, căci voi vedeți și judecați lucrurile 

după mintea voastră. Dar în spatele tuturor evenimentelor este mâna Mea, este dreptatea Mea, sunt 

sfaturile Mele divine de la începutul veșniciei, care nu are început. Deci, ce poți judeca corect și ce 

poți ști deja? În sânul acestui popor (german) se află multe semințe de Israel, o mare sămânță de Iuda, 

acel trib de oameni care, în primul timp, a luat armele pentru a deschide o breșă pentru poporul lui 

Israel, pentru a deschide o cale spre Canaan. Acum a luat armele pentru a-și face loc în fața lumii. Dar 

eu am doborât-o, am oprit-o și i-am spus: "Nu pentru că porți sabia lui Iuda, să fii îngâmfat în lume.  

Reflectați și perseverați, căci vă voi ridica pe voi, care ați crezut întotdeauna în Mine. Vă voi da 

pâinea voastră, casa voastră. Vă voi face egali cu celelalte națiuni și le voi face egale cu voi. Nimeni 

nu va fi mai puțin valoros, nimeni nu va fi mai valoros. Va veni vremea și cel din urmă va fi din nou 
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primul datorită umilinței sale. De aceea vă spun: Ascultați doar Cuvântul Meu, pătrundeți-l și lăsați 

buzele voastre să tacă. Dar voi, copiii Mei foarte iubiți (adică ascultătorii germani), veniți la 

Mântuitorul vostru, nu la judecătorul vostru. Rugăciunea ta s-a înălțat ca o ardere de tot, ca o esență 

parfumată până la înălțimea tronului Meu. Zi după zi și noapte după noapte, spiritul tău a fost ca un 

paznic al poporului tău, al națiunii tale. Ah, dacă poporul Meu Israel din această națiune (Mexic) și-ar 

îndeplini datoria spirituală ca tine ─ cât de departe ar fi putut avansa! Dar nu fiți zadarnici din cauza 

acestui lucru, continuați să vă îndepliniți datoria și, de asemenea, în viitor, să aveți acest zel, dragoste 

și respect unii pentru alții, pentru că nu știți ora la care mâna mea vă va trimite. Atunci voi pregăti 

calea și voi veți înainta. 

Te-am încredințat deja o dată lui Jose (conducătorul bisericii), și încă o dată te încredințez lui. De ce? 

Pentru ca El să vă pregătească să fiți mesagerii Lucrării Mele Spirituale Mariane Trinitare care a 

apărut în această a Treia Eră în această națiune mexicană, și să vă trimită cu acest semn, cu această 

Lucrare, cu această iubire, cu acest zel și cu această Lege, și asta, când vă aflați în națiuni îndepărtate, 

puteți lua legătura cu fiul meu Jose și el va bate cu bucurie clopotul melodios al inimii voastre și va 

cânta osana, pentru că sămânța a fost semănată într-o țară străină și va veni momentul în care 

Cuvântul Meu va fi proclamat în acea țară. Când va veni acel moment? După ce ați avansat în 

siguranță și ați primit instrucțiunile Mele. Rămâneți mereu uniți cu poporul meu (adică în primul rând 

cu biserica din Mexic), păstrați blândețea și umilința. În acest moment, vă las din nou să simțiți 

căldura pântecelui Meu. Rămâneți sănătoși și sănătoși. Nu vă temeți, prin voi mii și mii de oameni vor 

primi binecuvântările Mele, nu numai din națiunea voastră. Nu-Mi cereți doar pentru ei, cereți-Mi 

pentru toți. În acest moment, acord spiritului vostru un nivel superior de dezvoltare și ridic spiritul 

îngerilor voștri păzitori într-o sferă superioară de spirit, acele spirite pline de putere pe care vi le-am 

pregătit. Acei protectori vor continua să fie alături de voi, aici și în acea națiune.  

Nu vă îngrijorați, copiii mei, doar răul și buruienile vor fi dezrădăcinate. Voi cruța grâul, voi păstra 

plantele bune, mă voi folosi de ele și vor da rod. Când? Când veți fi gata să le îngrijiți, căci aceasta 

este voința Mea. 

Primiți puterea Mea, primiți pacea Mea și perseverați în veghe și rugăciune. Continuați să fiți uniți cu 

Fiul meu Jose, astfel încât, atunci când va veni timpul, să vă puteți îndeplini sarcina sub comanda lui, 

în ascultare de voința mea. 

Ce Îmi ceri pentru acele locuri (din patria ta)? Da, este în adevăr același lucru pe care Mi l-ați cerut de 

atâtea ori: pace, iertare, balsam de vindecare și dreptate, și cu adevărat vă spun: Eu, care sunt 

Dreptatea Divină, Iubirea, Balsamul, Urechea Perfectă, mă apropii în acest moment de oameni și îi 

acopăr cu Mâna Mea, îi atrag în poala Mea și las sângele să curgă din coasta Mea, care este balsamul 

care vindecă mulți bolnavi. 

Spirite, voi care priviți acești intercesori de dincolo ─ vedeți cât de mult ați realizat și încă realizați. 

Primește Lumina, o, lume spirituală, eu înlătur umbrele, lanțurile și sângele. Vă inund cu pace în 

Numele Meu, care sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

Continuați să vegheați, iubiții mei copii, perseverați în suferință, la sfârșit veți fi plini de bucurie. Veți 

veni la Mine plângând încă o dată, dar atunci vă voi spune: alungați durerea din inima voastră și 

înțelegeți că Eu sunt Viața și vă voi pune în viață (adevărată), căci aceasta este voința Mea. 

Ridicați-vă, luați crucea și urmați-mă, copiii mei foarte iubiți. 
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Instrucție 56  
1 Cu bucurie în Duhul Meu, vă văd ascultând Cuvântul Meu. În mulțime veniți la aceste locuri de 

întâlnire pentru a vă reîmprospăta cu învățăturile Mele de iubire. Nu toți vin să Mă asculte, cei mai mulți 

vin sperând să fie ușurați de o suferință sau eliberați de o durere de inimă. Mulți sunt chemați, dar puțini 

sunt cei care Mă urmează. Sunt mulți aici dintre cei care ar fi vrut să audă vocea Rabinului în Epoca a 

doua și nu au avut ocazia să-L cunoască. Sunt și cei care ar fi putut să-L audă, dar nu au vrut. Unii și alții 

ascultă cu nerăbdare Cuvântul Meu în acest timp și nu așteaptă până când îl retrag pentru a se plânge mai 

târziu din nou de neglijența lor. Prin urmare, nu vorbesc în gol. Chiar dacă mulți nu sunt interesați de 

Cuvântul Meu, există unii dintre copiii Mei care știu să-l păstreze ca pe o bijuterie de o valoare 

inestimabilă, pentru a-l face cunoscut omenirii la momentul potrivit. 

2 Cu milă și iubire am venit la toți și mi-am făcut simțită prezența în multe forme. Unii M-au privit 

cu fața lor spirituală, alții simt puterea Mea care le face ființa să tremure, alții sunt profund mișcați de 

sensul spiritual al Cuvântului Meu, alții simt cum pacea Duhului Meu le cuprinde inima. Bolnavii 

experimentează cum își revin din bolile lor la Cuvintele Mele mângâietoare, iar păcătoșii se simt priviți de 

o privire pătrunzătoare și pătrunzătoare care le pătrunde în suflet. Acolo ați spus: Domnul este cu noi. 

Când discipolii mei M-au întrebat, în Era a doua, dacă Mă voi întoarce, le-am făcut promisiunea de a fi 

din nou printre oameni și le-am spus care vor fi semnele care vor marca momentul întoarcerii Mele. Multe 

secole au trecut înainte ca aceste semne să apară, anunțând noua mea revelație, așa cum o vedeți împlinită 

astăzi. Dacă după 1800 de ani, care au fost o veșnicie pentru omenire, Eu mi-am îndeplinit cu fidelitate 

promisiunea pe care v-am făcut-o, credeți că acum, când am anunțat plecarea mea în 1950, Domnul nu-și 

va ține cuvântul? 

3 Când teologii și oamenii care au studiat Scripturile din vremurile trecute au văzut împlinite 

semnele prin care v-am anunțat revenirea Mea și prezența Mea printre voi și când au văzut că timpul a 

trecut fără să Mă vadă venind, și-au închis cu tristețe cărțile, crezând că s-au înșelat în privința timpului și 

a semnelor, fără să știe că au recunoscut ceea ce era corect. Ei nu știau că sunt prezent și că vă vorbesc sub 

această formă. Dar vă spun că foarte curând, când omenirea va cunoaște dovezile că am fost cu voi, toți 

vor putea vedea că manifestarea mea a avut loc exact în acea perioadă de timp în care profețiile trebuiau să 

se împlinească. Ce bucurie va fi în multe inimi și ce interes va exista pentru a-i întreba pe discipolii mei și 

pentru a cerceta noile Scripturi! 

4 În acea perioadă, nu doar câțiva au fost martorii revelației Mele, ci mii și mii de oameni care au 

simțit că inima le bate din dragoste sau frică atunci când au auzit Cuvântul Meu. Mulți dintre ei vor fi 

martorii mei credincioși și discipolii mei buni, care nu mă vor abandona atunci când Cuvântul meu va fi 

judecat în fața tribunalelor și consiliilor și care vor mărturisi adevărul meu prin faptele lor de iubire. 

5 Adevărat vă spun că, printre mulțimile acestea de aici, nu este nici unul pe care să-l fi adus 

întâmplarea. Vă asigur din nou că nicio frunză nu se mișcă din copac fără voia Mea. În viața fiecăruia 

dintre voi există un motiv pentru care ați venit aici să dați mărturie despre Cuvântul Meu. Ați venit de pe 

diferite căi, din diferite secte, comunități religioase și doctrine, împiedicându-vă de pietrele căii și 

acumulând în spiritul vostru lumina experienței. 

6 Când vii aici, simți o forță necunoscută, un fluid inexplicabil și te întrebi: Ce ar putea fi aceasta? 

De unde vine acest cuvânt care emoționează profund și această pace care curge prin inimă? Eu ți-am 

răspuns: Tatăl tău este cel care te întărește. Dar nu vă forțez să credeți în prezența Mea sub această formă, 

și nici nu este necesar să vă forțez să credeți, deoarece sunt evident și tangibil cu voi și chiar și o urmă de 

sensibilitate este suficientă pentru a Mă percepe. 

7 Acesta este momentul să vă facem să înțelegeți că v-ați folosit în mod greșit de liberul vostru 

arbitru și că acum vă așteaptă îndeplinirea unei misiuni spirituale în rândul umanității. Vedeți, eu nu vă 

judec faptele din trecut pentru a vă spune apoi dacă sunteți vrednici să primiți această misiune sau nu. 

Pentru că nu întâmplător ați fost aduși în această lume, ci a fost voința mea. 

8 Gândește-te la destinul tău, întreabă despre ceea ce este inexplicabil pentru tine, iar eu îți voi 

răspunde. Nimeni nu a rămas fără răspuns când a întrebat despre camera mea secretă a inimii. Pentru că în 

acel moment lumina spiritului tău va străluci și va dezvălui marile daruri pe care le-ai primit de la Domnul 

tău. 
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9 Vreau să te văd ridicându-ți spiritul și căutând înțelepciunea Mea în infinit. În acest sens, luați ca 

model scriitorii și oamenii de știință pe care îi surprind în miez de noapte, în timp ce unii caută inspirație, 

iar alții răspund la întrebările fundamentale ale naturii. Nu vreau să vă spun să căutați pe acest pământ 

învățătura care vă va aduce faima printre oameni. Vreau ca această înălțare și această măreție să fie 

lăuntrică și ca tot ceea ce obțineți în lupta și studiul vostru să fie un rod al vieții și al iubirii pentru frații 

voștri. 

10 Când mă apropii de savanții care sunt absorbiți în reflecțiile lor și au îmbătrânit în studiile lor, îi 

întreb: "De ce munciți atât de mult? Pentru cine vă luptați și suferiți atât de mult?" Dar nu a existat 

niciunul care să-mi fi spus: "Maestre, eu lupt pentru dragostea de umanitate". Ei iubesc știința și pentru ea 

își sacrifică viața. Dar celor care, inspirați de scopuri nobile, au știut să întrebe, li s-a dezvăluit o mare 

cunoaștere, care a dat întotdeauna un fruct dulce omenirii; aceasta este o dovadă că Cel care a inspirat acea 

lumină a fost Eu. Dar cei care au cercetat natura fără dragoste și fără respect s-au împotmolit la începutul 

drumului sau au căzut în ruină, pentru că nu bunătatea i-a inspirat, ci vanitatea, ura și ambiția. 

11 Dar așa cum știința este revelată omului, tot așa îi dau și eu lumina spiritului prin inspirație. În 

acest fel am vorbit patriarhilor din primele timpuri, la fel l-am inspirat pe Moise, pe care l-am făcut 

purtătorul de cuvânt al Cuvântului Meu, ca să vorbească poporului Meu, și i-am dictat legi și reguli de 

viață, pe care el le-a scris pentru ca ele să fie perpetuate și pentru ca generațiile următoare să le cunoască. 

12 După ce Hristos a fost pe pământ, i-a luminat pe cei patru apostoli cu învățătura Sa și le-a acordat 

să-și amintească de Cuvântul Său divin în contemplarea și răpirea lor spirituală, pentru ca ei să poată lăsa 

moștenire omenirii ceea ce spiritul lor era capabil să primească prin intermediul intelectului lor. Aceștia 

erau Marcu, Luca, Matei și Ioan. 

13 Va veni ziua în care cărțile vor fi aruncate în foc ca fiind inutile, ceea ce se va întâmpla atunci când 

conținutul lor spiritual va trăi în inima ta și vei asculta de legea pe care o conțin. Dar înainte de aceasta, 

acest ultim testament - ca rezultat al unei lupte - va fi unit cu primele două, așa cum s-a întâmplat cu 

primul și al doilea. 

14 Astăzi nu m-am limitat să vă vorbesc doar despre prezent. V-am vorbit mult despre vremurile 

trecute și chiar v-am dat în avans profeții despre viitor. V-am dezvăluit ceea ce vă fusese ascuns, am 

îndreptat ceea ce fusese falsificat și v-am dezvăluit evenimentele viitoare. 

15 Fericiți cei care se pregătesc, căci mâine vor ști să citească cu bunăvoință această învățătură, care 

vă vorbește despre destinul umanității, despre viitorul națiunilor și despre victoria Luminii, care este cea a 

iubirii, a păcii și a dreptății. Această învățătură îl va face pe om cu adevărat liber, pentru că atunci când se 

credea liber, fugind de conștiința sa și de Legile Mele, nu știa că are în el calități, capacități și daruri pe 

care nu a știut să le dezvolte, motiv pentru care, în loc să fie liber, a fost sclavul lui însuși, sclavul 

ignoranței sale. Cum ar putea o astfel de umanitate să simtă pacea împărăției Mele în inima sa și să Mă 

poarte în inima sa, când mințile oamenilor sunt întunecate de scopuri ambițioase, materialiste, când inimile 

lor bat pentru pasiuni umane, iar sufletele lor sunt materializate? 

16 Această umanitate este moartă din punct de vedere spiritual; dar eu, care am puterea de a învia 

morții, o readuc la viață și îi deschid calea spre o vreme în care oamenii își vor elibera sufletele, își vor 

recunoaște darurile și, prin intermediul lor, vor realiza progresul și o dezvoltare superioară. 

17 Astăzi începeți să vă folosiți de toate facultățile spiritului. Acest lucru vă va ridica din abis. 

18 Iată un popor care dorește cu simpatie Cuvântul Meu și vrea să culeagă învățăturile Mele, pentru 

că știe că timpul de manifestare a Mea prin intermediul organului uman de înțelegere este scurt. 

19 Folosiți învățătura Mea, o, discipoli! După aceea, mergeți fără teamă să răspândiți Cuvântul Meu și 

învățăturile Mele printre oameni. Nu vă descurajați în fața celor care încearcă să vă invalideze misiunea cu 

teorii. 

20 Omenirea caută fără să știe ce vrea. Astăzi am venit să vă spun: eu sunt ceea ce căutați. Cine nu 

tânjește după pace? Cine nu dorește să cunoască adevărul? Cine nu dorește să își păstreze sănătatea? 

21 Trebuie să Mă căutați, căci pacea nu este pe pământ și oamenii de bunăvoință lipsesc. Dar 

dreptatea Mea a coborât, Ziua Domnului a sosit. 

22 Dacă omul face voia Mea, chiar și forțele naturii se vor pleca în fața lui ca niște servitori. Atâta 

timp cât omul persistă în neascultarea sa, elementele se vor dezlănțui și îl vor face să realizeze lipsa sa de 

armonie cu toate lucrurile create. 
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23 Eu nu vin ca un adversar al copiilor Mei. Eu vin doar pentru a distruge păcatul, pentru ca voi să 

puteți cunoaște lumina Mea. 

24 Rugați-vă, oameni buni, și vă asigur că voi accepta ofranda voastră - nu cea materială, ci cea pe 

care mi-o dă spiritul vostru. 

25 Dreptatea mea este în fiecare inimă, atât în cea care îmi deschide ușile, cât și în cea care le închide 

la chemarea mea. Privirea mea este pătrunzătoare și este capabilă să descopere tot ceea ce ele conțin. La 

unii am găsit ofranda iubirii și a umilinței lor, la alții plăcerea de a fi cu Mine și recunoștința pentru 

beneficiile primite. În unele găsesc speranță, în altele durere. Dar vă spun cu adevărat, altarul Meu este 

acoperit în fiecare clipă mai mult de lacrimi decât de ofrande. 

26 Aici, cu Mine, vă purificați de orice pată. O, dacă ați putea păstra această puritate de-a lungul vieții 

voastre! Dar această atmosferă de spiritualitate și fraternitate pe care o creați în aceste ore de comuniune și 

instruire nu predomină în lume. Aerul pe care îl respirați este otrăvit de păcat. 

27 Dar ați simțit cum, în măsura în care vă însușiți învățătura Mea, veriga după verigă a lanțului care 

vă unește cu lumea se desprinde treptat de voi. 

28 Eu te judec. Dar vedeți cât de bun este cuvântul Judecătorului vostru. Înțelegeți că, în loc de 

condamnare, Eu vă dau iertarea Mea, astfel încât să nu mai păcătuiți de acum înainte. Voi înșivă sunteți 

cei care vă pronunțați judecata atunci când vă dați seama că este corect ca durerea să vă afecteze. Atunci 

binecuvântez această pocăință și vă eliberez de paharul suferinței cu instrucțiunea Mea. Aceasta este calea 

lui Dumnezeu, urmați-Mă pe ea. 

29 Cel care își ascultă vocea conștiinței sale își recunoaște și înțelege fărădelegile și, în același timp, 

acceptă ispășirea. Dar cel care nu înțelege gravitatea fărădelegilor sale nu va putea să se debaraseze de 

petele sale și, atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă, nu poate veni la mine. 

30 Nu fugiți de durere. Ceea ce trebuie să desfaci este păcatul. Durerea a avut întotdeauna rolul de a te 

opri în fuga ta uluitoare spre abis. 

31 Astăzi nu mai sunteți copii mici și puteți înțelege sensul învățăturilor mele. Știi, de asemenea, că 

sufletul tău nu a luat naștere în același timp cu corpul pe care îl ai și că originea unuia nu este cea a 

celuilalt. Acei copilași pe care îi legănați în brațe poartă inocență în inimă, dar în sufletul lor se ascunde un 

trecut care uneori este mai lung și mai sinistru decât cel al părinților lor. Cât de mare este responsabilitatea 

celor care trebuie să îngrijească aceste inimi, astfel încât sufletele lor să progreseze pe calea dezvoltării. 

32 Nu vă priviți copiii cu mai puțină dragoste din această cauză. Amintiți-vă că nu știți cine sunt și 

nici ce au făcut. Dimpotrivă, creșteți afecțiunea și dragostea voastră pentru ei și mulțumiți-i Tatălui vostru 

pentru că a pus în voi mila sa de a vă face călăuzitori și sfătuitori pentru frații și surorile voastre spirituale, 

în trupurile cărora veți deveni părinți temporari prin sânge. 

33 Chiar și fără a avea această cunoaștere spirituală, oamenii sunt alături unii de alții pe calea lor de 

dezvoltare, căci calea spre perfecțiune a fost creată pentru toți și va fi parcursă de toți până la sfârșit, chiar 

și de cel pe care îl credeți foarte departe de Legea Mea. Vă puteți imagina pe vreunul dintre voi să nu vină 

la Mine, chiar dacă veșnicia trece peste el? Ar fi putut Tatăl perfect să neglijeze pe vreunul dintre copiii 

Săi? 

34 Discipoli, credeți, așadar, că o singură viață pământească este suficientă pentru ca ființa spirituală 

să-și ducă la bun sfârșit sarcina și să se desăvârșească? - Nu, Stăpâne, îmi spui cu cea mai adâncă 

convingere. 

35 Aceasta este "învierea cărnii", dar nu în forma în care a fost concepută de oameni. Când carnea a 

devenit rigidă, ea intră în interiorul pământului, în timp ce sufletul pleacă în lumea de dincolo și așteaptă 

până când justiția Mea îl trimite pentru a fi încorporat într-un corp nou. În acest fel, sufletul și materia se 

reunesc în această lume, dar nu și în valea spirituală. 

36 Pentru că Tatăl îți acordă mai multe ocazii de a-ți îndeplini sarcina, nu trebuie (totuși) să o lași pe 

cea pe care o ai acum să se irosească, pentru că nimeni nu cunoaște numărul de vieți pământești pe care i 

le atribuie dreptatea mea. De aceea, atât bătrânul, cât și tânărul și copilul să se grăbească să îndeplinească 

sarcina care le-a fost încredințată pentru a-și plăti datoria. 

37 Vă mai spun că acesta este timpul învierii morților, pentru că această Lumină a Mea va aprinde 

credința celor care au pierit în întunericul remușcărilor, al disperării și al suferinței amare. 
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38 A șasea pecete este dezlegată și Cartea este deschisă înaintea voastră. Candelabrul luminează 

universul, iar Cuvântul Divin, simbolizat printr-o limbă de foc, vă vorbește din Infinit. Vocea Mielului 

jertfit în a doua eră este cea care îi surprinde pe oameni, îi luminează și îi ridică la viața de har. 

39 Trăiți cu vigilență, pentru că în curând vor apărea mulți profeți și este necesar să știți cum să-i 

deosebiți pe cei adevărați de cei falși. 

40 Oamenii care au misiunea de a instaura dreptatea pe pământ și care sunt folosiți ca instrumente ale 

Divinității Mele, îi vor mustra pe toți cei care îi vor prinde în minciună, pe toți cei care se târguiesc cu 

învățătura Mea și care își ascund răutatea în spatele unei măști de sfințenie. 

41 Vai de cei care, în timp ce promit să conducă oamenii spre fericire, îi aruncă în război și confuzie! 

42 Vreau ca discipolii mei să se facă cunoscuți prin vindecarea celor bolnavi, salvarea celor pierduți, 

restaurarea celor slabi. Pentru a îndeplini această misiune sfântă, eliberați-vă de inutilitate, renunțați la 

orice distracție pământească fără scop, nu vă înșelați inima sau simțurile cu false frumuseți sau impresii 

dăunătoare. 

43 Ridică-ți spiritul astfel încât să te bucuri doar de ceea ce este etern, frumos și bun. Dacă nu va fi 

așa, sufletul tău - materializat prin viața pe care ai dus-o - va suferi mult pentru a se desprinde de corpul 

său și de tot ceea ce lasă în urmă, și va rătăci o vreme în confuzie și durere amară prin spațiile (spirituale) 

până când își va atinge purificarea. 

44 Trăiți în Legea Mea, și atunci nu vă veți teme de moarte. Dar nu o chemați și nu o doriți înainte de 

vreme. 

Lasă-l să vină, căci el ascultă întotdeauna de poruncile Mele. Aveți grijă ca el să vă găsească echipați, 

atunci veți intra în lumea spirituală ca niște copii ai luminii. 

45 Așezați-vă astăzi la masa Mea, mâncați pentru ca această pâine să vă transforme și să știți cum să o 

oferiți mai târziu celui care are nevoie de ea. 

46 Aduceți-i astăzi la cuvintele mele pe cei pe care îi găsiți pe drumul vostru fără sănătate, fără pace și 

fără ideal. Mâine, când vocea mea nu se va mai auzi sub această formă, voi veți fi cei care îi veți primi pe 

frații voștri și îi veți hrăni cu această esență a vieții. 

47 Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării, așa că totul s-a întâmplat conform voinței Mele. În 

destinul pe care ți-l atribui se află dreptatea Mea. Dacă veți găsi cărarea presărată cu spini, vă spun cu 

adevărat că nu a fost voința Mea să îi împrăștii pe ea pentru a vă răni picioarele, ci veți merge înainte pe 

cale cu predare, știind că aceste suferințe pe care le îndurați vă vor elibera sufletul de pete. 

48 Când această renunțare se va naște în inima ta, vei simți mila Mea deschizându-ți calea. 

49 Voi, cei care ascultați acum Cuvântul Meu, primiți-l ca un balsam pentru rănile voastre. Dar nu vă 

mulțumiți să primiți binefacerile mele fără să vreți să pătrundeți sensul învățăturii mele, pentru că va veni 

momentul în care nu veți mai auzi acest Cuvânt, iar dacă nu ați știut să vă pregătiți pentru a vă conecta (cu 

mine) de la spirit la spirit în vremurile ce vor veni, vă veți simți orfani. 

50 Vreau ca tu să fii soldatul puternic în bătălia care se apropie, apărându-i cauza, pentru ca în viață să 

fie numit, ca Iacob, "Israel cel puternic și înțelept"; să fii mereu gata să te grăbești să răspunzi la chemarea 

Tatălui. 

51 Nu ezitați între îndoială și credință, pentru că atunci pașii voștri nu vor fi niciodată siguri și 

hotărârile voastre nu vor fi niciodată ferme. Nu cereți nici o dovadă de la Mine pentru a crede, pentru că 

nu știți sub ce formă justiția Mea v-ar putea da această dovadă. 

52 Nu simțiți un ajutor invizibil care îi ridică pe cei care au căzut în noroi? Nu vedeți mulțimile mari 

care vin în boală și care își recapătă sănătatea și bucuria vieții? Nu observați cum paria vieții vin în 

prezența Mea și - când li se dezvăluie darurile pe care le au - sunt căutați și chiar admirați de mulțime? 

53 Descoperiți toate dovezile pe care vi le-am dat despre puterea și prezența Mea și veți fi convinși că 

am acordat un miracol tuturor, pentru ca ei să creadă în venirea Mea în acest moment. 

54 Înțelegeți: Când îți vei îndrepta pașii spre copacul cu frunze dese, vei auzi la umbra lui vocea 

atotputernică a Tatălui tău. Discipolii vor profita de Prezența Mea și Mă vor întreba dacă fructele pe care 

le culeg treptat sunt permise și plăcute Divinității Mele. La aceasta vă răspund: Dacă ați semănat sămânța 

Mea, veți culege o recoltă bună. 

55 De ce trăiesc unii oameni într-o asemenea inerție? Ridicați-vă, realizați cum trec clipele fără să le 

folosiți. Încă mai este timp. Nu vă apucați de treabă atunci când timpul vostru este deja scurt, căci atunci 
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veți încerca să parcurgeți calea cu pași de uriaș și nu veți putea realiza nimic bun sau culege ceva, pentru 

că sămânța are nevoie de timp pentru a nu face nimic, plantele pentru a crește, iar fructele pentru a se 

coace. 

56 Se apropie deja anul 1950, în care voi retrage Cuvântul Meu. În anul acela voi marca pe ultimul 

dintre copiii Mei și numărul celor o sută patruzeci și patru de mii va fi atunci complet. Cei care au ascultat 

Cuvântul Meu și își cunosc darurile și sarcinile și care au folosit acest har se vor simți în siguranță. Dar cei 

care nu au vrut să înțeleagă această lucrare vor avea mult de suferit, vor avea multe merite și sacrificii de 

făcut pentru a ajunge la înălțimea unde sălășluiește pacea Mea, care este ca o poartă care se deschide în 

fața Duhului. 

57 Voi, discipolii Erei a Treia, care ați văzut venirea Duhului Sfânt, sunteți cei care, sub această 

lumină, înțelegeți prezentul, trecutul și unele dintre învățăturile viitoare. Nu vă îndoiți că acesta este un 

moment de iluminare, dar nu fiți prea încrezători. Vedeți cum talentul omului de știință strălucește ca 

niciodată. Vedeți cât de mult înțelege copilul de la primii săi pași. Realizează ce se întâmplă în jurul 

pământului. - Sunteți încă naufragiați în căutarea (altor) naufragiați care strigă după ajutor în mijlocul unei 

mări învolburate. 

58 Studiați Cuvântul Meu în profunzime, astfel încât să puteți dobândi o cunoaștere adevărată a lui și 

nu fiecare să-și formeze o teorie diferită de învățătura Mea. Nu vă așteptați la vremea persecuției fără să 

aveți arme cu care să vă apărați. Aceste arme vor fi modul vostru de viață, cuvântul vostru și închinarea 

voastră. 

59 Nu vă cer să fiți infailibili, pentru că singurul infailibil sunt eu. Ceea ce cer de la voi, însă, este 

sinceritate și bunăvoință în toate acțiunile voastre. Restul lucrez pentru a completa și desăvârși lucrarea 

voastră, căci după cum sunt faptele voastre, așa va fi și răsplata voastră. 

60 Dacă vreunul dintre voi simte invidie pe fratele său, deoarece crede că Maestrul îl iubește mai mult 

și că amândoi ar trebui să pretindă un loc la dreapta Mea, le-aș spune că nu trebuie să vă pun la dreapta 

Mea. Acesta este un lucru pe care fiecare trebuie să îl rezolve în funcție de propriile merite. Vă spun cu 

adevărat, nu aș putea iubi un copil mai mult decât altul. 

61 Dintre apostolii Mei din a doua eră, l-am iubit pe Iuda nu mai puțin decât pe Ioan. Acele spirite 

erau picături din oceanul infinit al iubirii Mele și, când s-au întors la Tatăl, numai El știa, în sfaturile Sale 

înalte, ce a dobândit fiecare pentru sine. 

62 Pentru ca omenirea să pornească în acest moment să mă urmeze, să pătrundă misterele pe care vi 

le-am explicat și să se umple de lumină, este necesar ca ea să aibă libertate în spirit, în gândire și în voință. 

De aceea am venit să eliberez sufletele de sub jugul lor și am început să răstorn tronuri și împărății, să 

dobor tronuri și coroane. Fiți liberi, nu vă căutați regatul sau cerul aici. Nu faceți din oamenii de rând 

sclavii voștri și nu fiți sclavii vanității. 

Amintiți-vă că v-am spus: "Împărăția Mea nu este din lumea aceasta, aici nu sunt tronul Meu și oștile 

Mele". Nici împărăția spiritului tău și răsplata sa nu se află aici. 

63 Cu adevăr v-am vorbit și cu adevăr vă vorbesc și acum. După o perioadă atât de lungă în care v-am 

dat mari revelații, nu ar fi corect ca voi să Mă întrebați, ca Pilat, "Ce este adevărul?". 

64 Vreți să veniți la Mine? Tânjești să ajungi într-o zi acolo unde au ajuns cei care M-au urmat pe 

Mine? - Tot ce ai nevoie pentru a-ți satisface dorința ți-am dat deja. Dacă am devenit om odată și acum vă 

vorbesc în spirit, a fost pentru a vă arăta calea care duce la perfecțiune. Eu sunt Cuvântul Etern care vă 

spune: "Ascultați-mă, căci 1950 nu mai este departe, și atunci vi se va părea că porțile cerului s-au închis. 

65 V-am spus odată: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște pe Tatăl". Acum adaug: Cel care l-a 

cunoscut pe Fiul și, prin El, pe Tatăl, îl cunoaște pe Duhul Adevărului care vă vorbește astăzi. 

66 Veniți în sânul celui de-al șaselea sigiliu în deplină cunoștință de cauză a sarcinii voastre. Chemați-

mă și voi veni să vă vorbesc, dar nu o veți face decât până în anul 1950, când, conform voinței mele, se va 

stabili sfârșitul manifestării mele prin intermediul minții umane. 

67 Îl primesc atât pe cel care laudă Numele Meu în inima sa și binecuvântează noua mea revelație, cât 

și pe cel care vine doar pentru a judeca Cuvântul Meu - așteptând să găsească erori în el pentru a-l nega. 

Pentru toți am o lecție în magazin. Mă adresez inimii copilului și bătrânului, inimii bărbatului și femeii, 

mă adresez filosofului și omului de știință. Nimeni nu trece pe lângă înțelepciunea Mea nebăgat în seamă. 

De aceea le spun oamenilor: Luați din Cuvântul Meu ceea ce este destinat fiecăruia. 
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68 Odată v-am spus: "Eu sunt Calea". Abia mai târziu ați înțeles ce a vrut să spună Iisus prin acele 

cuvinte, pentru că ați înțeles că "Calea" este Legea Divină a Iubirii. 

69 Astăzi vă spun din nou: "Eu sunt calea, adevărul și viața", iar dacă veți căuta esența Cuvântului 

meu în acest timp, veți găsi în el legea eternă a iubirii, exact calea pe care v-am trasat-o pe pământ. 

70 În acea vreme, mulți credeau că Hristos a ratat calea și a pervertit legea. De aceea, s-au luptat și L-

au persecutat. Dar adevărul, ca lumina soarelui, prevalează întotdeauna împotriva întunericului. Acum, 

Cuvântul Meu va fi din nou combătut, pentru că unii cred că vor găsi contradicții, ambiguități și erori în 

sensul său. Dar lumina sa va străluci din nou în întunericul acestui timp, iar omenirea va recunoaște că 

drumul și legea pe care v-am dezvăluit-o sunt aceleași ca în acel timp și vor fi întotdeauna. 

71 Ascultați-Mă în acest timp, pentru a putea folosi instrucțiunile divine. Nu repetați ceea ce mulți au 

făcut în Era a doua: În timp ce îl ascultau pe Iisus, ei Îl batjocoreau, dar când au văzut minunile 

Învățătorului pe cruce și chiar și după moarte, s-au umplut de remușcări și teamă, pentru că au înțeles că 

Dumnezeu a trecut prin lume. Știe cineva dacă nu cumva acești ucenici, prin care Mă fac cunoscut, nu au 

fost cei care M-au judecat cel mai greșit și M-au batjocorit cel mai mult în acel moment? Priviți-i acum, 

îndurând judecata, privirea batjocoritoare și disprețul mulțimii! Nu numiți asta răsplată, ci dreptate, și este 

necesar ca cel care lipsește din cauza ignoranței să experimenteze și să trăiască acest lucru în el însuși, 

pentru ca mai târziu să fie capabil să-și înțeleagă eroarea. 

72 Știți dacă nu cumva, în alte vremuri, acești purtători de voce nu se aflau printre cei care doreau să 

fie apostolii mei și trebuiau să aștepte pentru a mă sluji? 

73 Umanitatea se purifică acum prin durere, pentru ca Împărăția Mea de pace și spiritualizare să se 

poată instaura în inimile oamenilor și popoarelor. 

74 În 1924 v-am prezis tot ceea ce se întâmplă în prezent! 

75 Unul câte unul, ei vin treptat în Prezența Mea, chemați în acest moment să fie pionierii și profeții 

Mei, și fiecare dintre cei care au simțit chemarea interioară îmi spune: "Doamne, iată-mă, vreau să 

colaborez la Lucrarea Ta, poruncit, sunt servitorul Tău". 

76 Din acel moment, m-am străduit să-i netezesc denivelările inimii cu dalta Cuvântului Meu, să-l 

umplu de caritate și de putere vindecătoare, de pace și de bunătate. Amintește-ți că ți-am spus: buzele tale 

vor vorbi din belșugul inimii tale. 

77 Vreau ca voi să fiți ca niște copaci a căror umbră îi acoperă pe mulți. Dar cât de puțini sunt aceia 

dintre voi care învață cu adevărat să dea umbră călătorului. 

78 Fiți asemenea Tatălui vostru, care este ca un copac puternic care dă umbră și oferă roadele sale 

tuturor copiilor săi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 57  
1 Odihniți-vă câteva clipe din rătăcirile voastre obositoare, voi care umblați pe țărâna pământului și 

voi care trăiți în spațiul spiritual. 

2 Când ascultați cuvântul Meu divin, sufletul vostru se purifică treptat. 

3 Vouă, celor care trăiți în spirit și sunteți încă atașați de scopuri materiale, vă spun: Îndepărtați-vă 

de ceea ce nu vă mai aparține. Căci dacă pământul nu este casa eternă a omului, cu atât mai puțin este 

pentru suflet. Dincolo, în valea spirituală, te așteaptă o viață plină de lumină, la care vei ajunge pas cu pas 

pe calea binelui. 

Celor care Mă ascultă ca ființe umane, le spun că, atâta timp cât au acest corp care îi însoțește în 

călătoria lor pământească, ar trebui să aibă grijă de el și să continue să aibă grijă de el până în ultima clipă. 

momentul trebuie păstrat. Căci el este toiagul pe care se sprijină sufletul și unealta de luptă. Prin ochii săi 

materiali, duhul privește această viață, iar prin gura sa vorbește și îi poate mângâia pe frații săi. 

4 Am venit în acest moment pentru a vă echipa și trebuie să mă adresez întregii omeniri pentru a o 

ajuta în dezvoltarea sa spirituală. 

5 Lasă pacea să intre în inima ta acum, pentru că mai târziu va trebui să te rogi și să veghezi neobosit 

pentru pacea celorlalți. 

6 Veți face o lucrare foarte mare și meritorie dacă veți oferi pace și seninătate inimilor zguduite de 

durere și tristețe. Vor veni momente în care va trebui să învățați să vă bazați fericirea vecinilor voștri pe 

această pace. 

7 Discipoli și nou-veniți, când ascultați Cuvântul Meu, simțiți că umbrele care vă învăluiau mintea și 

povara pe care o purtați în inimă au plecat. Era povara suferinței, a grijilor și uneori a remușcărilor care te 

împovărau tot mai mult în viață. 

8 Nu uitați că nimeni nu poate fi un ajutor mai bun pentru voi decât Isus. Ascultați Cuvântul Meu și 

permiteți-i să vă umple inima de pace. Va fi un balsam pe rănile tale. 

9 Cuvântul Meu vindecă, mângâie și întărește. Învățați-o și simțiți-o, pentru ca apoi să-i ungeți cu 

adevărul și iubirea mea pe cei pe care îi găsiți bolnavi pe calea voastră. 

10 Vremurile vor trece, iar atunci când vor avea loc evenimente extraordinare, veți exclama: "Asta a 

fost deja anunțat!". Căci vă veți aminti ceea ce am profețit de atâtea ori. 

11 Dă vestea bună a învățăturii mele tuturor celor la care poți lăsa să ajungă Cuvântul meu, chiar dacă 

nu manifestă imediat credință. Vă spun cu adevărat, dacă îi vorbiți cu dragoste, spiritul lui nu va uita 

niciodată nimic din ceea ce i-ați spus. 

12 Acesta este domeniul despre care vă vorbesc - inima și spiritul fraților voștri. Sămânța este 

învățătura Mea pe care le-o vei face cunoscută, iar apa limpede ca cristalul este dragostea și înțelepciunea 

Mea cu care vei uda acele câmpuri. 

13 Când vor simți oamenii prezența Mea spirituală? Când voi auzi omenirea că Mă primește? 

14 Voi, care m-ați auzit prin intermediul purtătorului de cuvânt uman, nu vă gândiți la neajunsurile 

acestor frați ai voștri prin care vă vorbesc astăzi. Mâine, Cuvântul Meu va fi scris și influența purtătorului 

de cuvânt va dispărea. 

15 Astfel, Cuvântul Meu din acest timp va ajunge la toți cei care nu l-au auzit - plin de esență divină 

și plin de puritate. 

16 Vreau ca singurul semn pe care îl prezintă mesagerii acestei proclamații să fie adevărul. Ea este 

cheia, scutul și sabia. 

17 Savanții, oamenii de știință, cei mari din acest timp, care au luptat din greu pentru a câștiga gloria 

lumii, vor fi uimiți când îi vor vedea pe noii mei discipoli - bărbați, femei și copii - proclamând cu 

umilință învățăturile divine, fără să se laude cu superioritatea și fără vanitate. 

18 Cu cât cunoști mai bine valoarea a ceea ce ai, cu atât mai reală și mai adevărată ar trebui să fie 

umilința ta. 

19 Cât de fericit este spiritul care - după ce și-a lăsat rămășițele umane în această vale a ispășirii - își 

dă seama din infinit că a lăsat o urmă de lumină, adevăr și iubire pe pământ. 
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20 Noul meu popor Israel, care este același în spirit ca în toate timpurile, va avea sarcina de a duce 

revelația mea în întreaga lume. Le va arăta oamenilor unde au profanat legea și unde au interpretat greșit 

cuvintele Mele. 

21 Cum veți putea îndeplini o misiune atât de înaltă și dificilă? Având dragoste și zel pentru 

învățătura Mea și bunăvoința de a fi apostolul Meu. 

22 Cine simte compasiune pentru aproapele său, cine simte durerea celorlalți și cine își uită propria 

suferință când se gândește la greutățile altora, posedă sămânța, balsamul, hrana. Apoi va învăța forma 

potrivită pentru a transmite ceea ce a primit de la Mine și pentru a exprima ceea ce i se ridică din inimă și 

din spirit. 

23 Studiați cartea învățăturilor Mele în lumina conștiinței voastre. Acesta vă va spune dacă faceți 

progrese sau dacă sunteți în impas. 

24 Să nu credeți că darul iubirii a fost încredințat doar unor ființe privilegiate. Să știți că sunteți cu 

toții destinați pentru asta și că unii mai devreme, alții mai târziu - toți veți iubi așa cum v-am învățat eu. 

25 Folosiți, folosiți aceste vremuri de manifestare a Mea și studiați Cuvântul Meu, astfel încât să nu vi 

se pară ciudat când îi veți vedea pe cei prin care v-am dat instrucțiunile Mele vorbind fără răpire, în uniune 

de la spirit la spirit cu Creatorul lor. 

26 Ridicați-vă spiritul, ridicați-vă moralul. Întotdeauna aceasta a fost instrucțiunea Mea. Iacov a văzut 

forma Tatălui pe cea mai înaltă înălțime a scării cerului. Moise a primit Legea pe vârful muntelui Sinai, 

Isus v-a lăsat predica Sa divină pe muntele Tabor. 

27 Prindeți simbolismul acestor revelații! - Dar unde este muntele de pe care vă vorbesc în acest 

moment și vă dau Legea Mea? Știți cu toții că muntele este perfecțiune, adevăr și înțelepciune. 

28 Cine a simțit mila Mea în acest timp nu va mai semăna ciulini sau spini în calea sa. Căci rodul pe 

care îl culege va fi adesea mai amar decât cel pe care l-a semănat. 

29 Considerați-vă ca făcând parte din acea sămânță pe care i-am promis-o lui Iacob în visul său, când 

i-am anunțat că urmașii lui vor fi numeroși ca țărâna pământului și că în sămânța lui vor fi binecuvântate 

toate neamurile. 

30 Astăzi, căldura mea (spirituală) coboară la tine pentru a da viață inimii tale. Dar această căldură nu 

ofilește florile pe care le cultiv în spiritul tău. Eu vă dau totul și cu cât distribui mai mult bunurile Mele 

între copiii Mei, cu atât se înmulțesc mai mult. Nu mă tem, ca un avar bogat, să rămân în cele din urmă 

fără nici o avere. - Cereți ca să vi se dea. Ce poți să-mi ceri și Eu să nu-ți dau? - Vă cer doar să vă faceți 

demni de binefacerile Mele și să Mă întrebați corect. 

31 Fiecare este destinat să primească ceea ce îi va veni pe parcursul călătoriei vieții sale. În timp ce 

unii o acceptă și o folosesc la momentul potrivit, alții o irosesc, iar alții nici măcar nu au știut cum să se 

pregătească pentru a o primi. 

Dar când s-au întors în lumea spirituală, au devenit conștienți de tot ceea ce le era destinat și pe care nu 

știau nici cum să obțină, nici cum să câștige. 

32 Vocea Mea vorbește tuturor, nu există spirit întrupat sau neîncarnat căruia să nu-i fi adresat 

cuvântul Meu, fie ca Tată, ca Maestru sau ca Judecător. Dar omul nu a știut să se pregătească pentru a 

înțelege limbajul divin, deși v-am vorbit în toate felurile și în toate limbile. Când vă veți conecta cu 

Divinitatea Mea de la spirit la spirit pentru a auzi vocea Mea în spiritul vostru, din moment ce sunteți 

destinați să faceți acest lucru? Pregătiți-vă cel puțin voi, cei care auziți vocea mea, pentru ca pas cu pas, 

prin evoluția spiritului, să puteți obține acest har. Nu credeți că este cel mai natural și evident lucru că 

spiritul vostru poate fi în comuniune cu Creatorul său și că poate auzi vocea Lui oriunde s-ar afla? 

33 Perioade lungi de timp au trecut peste oameni fără ca aceștia să înțeleagă scopul pentru care au fost 

creați. 

34 Copiii mei, nu este necesar să pătrundeți în erudiția lumii pentru a recunoaște scopul ultim al 

existenței voastre. Nu numai cei învățați Mă pot recunoaște și se pot cunoaște pe ei înșiși. Cât de des omul 

simplu, lipsit de educație pe pământ, are o înțelegere mai profundă a adevărului. 

35 Acesta este motivul pentru care vă vorbesc într-un limbaj simplu și simplu, pe înțelesul oricărei 

minți și oricărui spirit, de ce am vrut să Mă fac cunoscut printr-o minte needucată și chiar greoaie. Dacă, 

deși le vorbesc oamenilor în mod clar și simplu, nu sunt înțeles, cum ar putea ei să Mă înțeleagă dacă le-aș 
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vorbi într-o formă mai înaltă? - Nu vă vorbesc despre învățături misterioase. Cu cât spiritualul este mai 

înalt și mai desăvârșit, cu atât mai clar, mai natural și mai simplu se arată spiritului tău. 

36 Faceți un studiu spiritual al revelațiilor Mele, dar nu faceți din ele doctrine teologice complicate. 

De vreme ce Maestrul este simplu, ucenicii să fie și ei simpli. Urmați-Mă cu umilință și blândețe și vă voi 

face stăpâni ai Țării Făgăduinței. Căci cel ce trăiește în neascultare nu este stăpân pe nimic. Fiți cu atât mai 

umili față de ceilalți cu cât posedați mai mult. 

37 Urechile voastre, care nu auziseră lingușirea, nu se vor lăsa acum amăgite de aroganță. Nu lăsați ca 

ochii voștri, care nu au luat niciodată aminte la minunile creației Mele, să fie orbiți de deșertăciune. Nu 

căutați altă cunună decât cea a roadei faptelor voastre de iubire pentru frații voștri. 

38 Nu așteptați momente mai favorabile pentru a vă începe munca. Căci dacă nu profitați de acest 

scurt timp acum, mâine veți tânji din nou după el. 

39 Vă spun toate acestea pentru ca voi să dați mărturie omenirii. Nu vă temeți că nu veți fi crezut, căci 

forțele naturii vă vor confirma cuvintele. Pământul se va cutremura, apele vor ieși din matcă, focul se va 

dezlănțui, vânturile se vor dezlănțui asupra lumii, mările vor face spumă, iar molimele vor devasta ținuturi 

întregi. Cursul nestăpânit al umanității va fi oprit de durere. Atunci, de îndată ce omenirea se va purifica 

de materialismul său, Cuvântul Meu va ajunge în inimi și nimeni nu va rămâne fără el. 

40 Ca o floare, inima ta s-a deschis pentru a-mi oferi parfumul înălțării și al mulțumirii tale. Căci știi 

că mila Mea a fost cea care a îndepărtat spinii din calea ta și ți-a uscat lacrimile. 

41 Eu v-am învățat că, pentru a vă scuti de suferință, trebuie să vă apropiați de împlinirea Legii Mele. 

V-am spus că pentru a face acest lucru trebuie să vă îndepărtați de multe obiceiuri religioase fanteziste 

care nu vă sunt de niciun folos. 

42 Speranța mântuirii lor s-a trezit în inimile celor care M-au ascultat în acest timp. Vreau să simțiți 

bucuria de a fi depășit toate obstacolele la capătul drumului. 

43 Poartă Cuvântul Meu în gura ta. Nu este necesar să folosiți aceeași limbă în care vă vorbesc eu. 

Vorbiți despre Mine și despre lucrarea Mea în aceeași limbă în care le vorbiți fraților voștri și, doar atunci 

când încercați să repetați propozițiile Mele, faceți-o în forma în care v-am vorbit. Dar fiți pregătiți, pentru 

că vor fi ocazii în care voi fi Eu cel care va vorbi prin gura voastră, iar atunci limbajul vostru simplu și 

pământesc va dispărea pentru a dezvălui în expresie și sens Cuvântul Meu divin. 

44 În curând vor veni mulțimile al căror spirit a pierdut timpul și nu a profitat de oportunitățile pe care 

Tatăl le-a oferit pentru a evolua în sus. Când îmi vor auzi vocea, mai întâi vor face o pauză, apoi vor simți 

remușcări, iar mai târziu vor pune mâna pe unelte pentru a-mi cultiva câmpurile și pentru a recupera 

timpul pierdut. 

45 Astăzi trec pe lângă cel care suferă fără să perceapă durerea fratelui lor. Dar după ce vor fi fost 

atinși în inimă de esența Cuvântului Meu, își vor întoarce ochii spre cel care are nevoie de mângâiere și îi 

vor aduce balsamul cu care i-am vindecat. Atunci se vor întreba: "De ce nu am văzut durere în nimeni 

până acum, nici în văduve, nici în orfani, nici în cei flămânzi de dreptate, nici în cei nevoiași? Pentru că 

eram surd, orb și insensibil. 

46 Cel care și-a iubit aproapele pe pământ - cât de liniștită și fericită îi este viața și cât de blândă îi 

este agonia. Dar cel care nu a semănat iubire în calea sa nu a avut niciodată o clipă de pace adevărată și își 

ia adio cu durere de la trupul în care a locuit. 

47 Acesta este un timp al păcatului în care vă voi arăta puterea Mea prin construirea unui sanctuar al 

iubirii în inima omului. Omul nu va avea nevoie să construiască temple sau palate pentru Divinitatea Mea, 

pentru că învățătura mea spirituală nu are astfel de pretenții. În timpul prezent, adevăratul templu al lui 

Dumnezeu, în care El locuiește, va fi recunoscut de oameni. 

48 De dragul acestor învățături pe care vi le dau astăzi, veți fi judecați greșit de frații voștri. Dar nu vă 

temeți, pentru că există rațiune și adevăr în semnificația lor, care va fi recunoscută în curând, atunci când 

vizitele vor plana amenințător asupra omenirii. 

49 Toți vor înțelege că iubirea Mea a dat fiecăruia dintre voi un loc la masa Mea, pentru ca toți cei 

flămânzi și însetați de dreptate să poată bea la ea vinul vieții și să mănânce pâinea Duhului.... 

Pământul v-a ținut captivi pentru o lungă perioadă de timp, iar mulți dintre voi au căzut în noroiul și 

mizeria create de păcatul oamenilor. Din această situație, mila Mea vă eliberează, până când se aude vocea 

Mea care vă invită pe calea luminii. Dacă Cuvântul Meu a răsunat întotdeauna în deșertul arid al inimii 
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tale, oprește-te acum o clipă pentru a-l asculta. Pentru că în ea poți găsi apa cristalină și proaspătă care îți 

potolește setea de adevăr. 

50 Întăriți-vă în învățătura Mea. Nu mai fiți barca fragilă cu care își fac jocul valurile pasiunilor sau 

slăbiciunilor voastre. Folosiți puterea spirituală și morală prezentă în Cuvântul Meu și vă spun cu adevărat 

că furtunile vieții nu vă vor mai zdruncina. 

51 Vedeți cum, în loc de pedeapsă, vă aștepta bucuria surprizei Cuvântului Meu, care vă ierta 

imperfecțiunile voastre, precum și pe cele ale Iubirii Mele, când v-am așezat la Masa Mea pentru a vă 

delecta cu hrană divină. 

52 Cei care au obținut astăzi iertarea prin Mine îi vor ierta mâine pe cei care i-au rănit, iar cei care au 

primit mângâierea Cuvântului Meu după ce au băut mult timp paharul amărăciunii vor oferi mai târziu 

mângâiere inimilor aflate pe drum. 

53 Omul a smuls multe secrete din natură și, prin știința sa, a transformat viața umană. Lumina 

cunoașterii strălucește în minte și, în fiecare zi, omenirea avansează pe calea progresului științific spre un 

țel pe care încă nu este capabilă să-l prevadă. Cu toate acestea, nu găsesc dragoste în inima civilizației 

voastre. 

54 Din când în când vin la oameni pentru a le aduce Legea Mea, pentru a le reaminti învățătura Mea, 

pentru a le repeta cuvintele Mele. Căci știința voastră fără iubire nu poate fi bună, progresul vostru nu 

poate fi autentic și durabil, dacă nu se eliberează de egoism pentru a face loc iubirii active față de 

aproapele. 

55 Mii de ani trec între o venire a Divinității Mele și următoarea, iar atunci când Mă dezvălui, este 

pentru a vă vorbi despre una și aceeași doctrină a iubirii. În ea se rezumă toată Legea și toată Doctrina 

Mea, când vă spun: "Iubiți-vă unii pe alții". 

56 În ziua în care oamenii își vor lăsa știința și progresul să se inspire din lumina divină a iubirii, vor 

face din această lume un paradis nemaiîntâlnit, plin de viață, lumină și sănătate. Pentru că științei egoiste 

de astăzi nu-i voi dezvălui toate minunile pe care le am pregătite pentru omenire. 

57 În acest timp vă spun că răul nu va prevala, pentru că în Lucrarea Mea cei imperfecți nu pot sta în 

picioare. Spiritul tău a fost creat pentru a atinge cel mai înalt grad de perfecțiune prin dezvoltarea sa. 

58 Discipolii mei vor apărea pe tot pământul, iar în calea lor se va risipi ceața care a ascuns adevărul. 

În inimile lor vor fi gravate cuvintele Mele de învățătură, așa cum în altă vreme poruncile Mele au fost 

gravate în piatră. 

59 Oameni buni, aici este lumina, hrăniți-vă cu ea! Dar mai întâi distrugeți haina materialismului care 

v-a învăluit și care nu vă va mai acoperi niciodată sufletul. 

60 Nu toată omenirea se va purifica prin spiritualizare. De asemenea, forțele naturii vor judeca noile 

Sodome și Gomora pentru a pregăti pământul pentru noile generații. 

61 Potopul care a curățat pământul de impuritățile umane și focul care a căzut asupra Sodomei vă sunt 

cunoscute astăzi ca legende. Cu toate acestea, în această perioadă veți experimenta și modul în care 

omenirea va fi zguduită atunci când pământul va tremura sub puterea aerului, a apei și a focului. Dar Eu vă 

trimit un chivot nou, care este Legea Mea, pentru ca oricine va intra în el să fie mântuit. 

62 Nu toți cei care spun "Tată, Tată" în ceasul vizitei Mă vor iubi, ci cei care practică mereu iubirea 

Mea față de aproapele lor. Acestea vor fi salvate. 

63 Iubiți ucenici, voi toți cei care mă urmați, faceți ca pașii voștri să strălucească spiritual în umbrele 

nopții, pentru ca ei să marcheze o cale de lumină care să-i călăuzească pe cei rătăciți. 

64 Înainte ca voi să vă gândiți să veniți și să mă ascultați, eu am fost deja în inimile voastre și am 

intrat în contact cu spiritul vostru, căci pe el îl caut. Este voința Mea ca oamenii să se ridice în acest 

moment, să renunțe la indiferența lor și să se îndepărteze de lumea perversă și imorală pe care au creat-o. 

Vreau ca voi să fiți ucenici ai Duhului Sfânt. 

65 Aveți grijă să existe armonie între suflet și învelișul trupesc, astfel încât să puteți îndeplini cu 

ușurință instrucțiunile Mele. Supuneți corpul într-un mod iubitor, folosiți severitatea atunci când este 

necesar. Aveți grijă, totuși, ca fanatismul să nu vă orbească, pentru a nu acționa cu cruzime asupra lui. 

Formează-ți ființa într-o singură voință. 

66 Nu este momentul să ne oprim sau să ne scufundăm în somn. Realizează că ceva care te ține treaz 

și care este mai puternic decât tine, fie că este vorba de o tulburare spirituală sau de o afecțiune fizică. 
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Numai treji puteți percepe inspirațiile Mele, pentru că cel care "doarme" își face spiritul nereceptiv și nu 

poate vedea lumina și nici nu poate înțelege viața, pentru că ochii lui vor fi închiși la adevăr. 

67 Sunt mulți care așteaptă doar un cuvânt pentru a veni la Mine. De aceea vă pregătesc și vă trimit în 

provincii pentru a împărtăși Vestea Bună. De aceea, îi pun pe cei însetați în calea ta pentru ca tu să le oferi 

această apă care, cu adevărat, potolește setea. 

68 Te-am învățat să nu te comporți ca un avar bogat care își ascunde comoara de ochii celorlalți, 

știind că acest dar pe care îl ai astăzi nu este doar pentru tine, ci pentru toți cei care au nevoie de el. Este 

voința Mea ca Cuvântul Meu să răsune în întreaga lume, mai întâi prin Purtătorul Vocii și apoi prin 

Mesagerii Mei. 

69 Cei câțiva ani care au mai rămas pentru a vă da Cuvântul Meu, îi veți vedea trecând ca și cum ar fi 

fost o clipă. Restaurați-vă și păziți Cuvântul Meu, pentru ca după plecarea Mea să îl puteți face cunoscut în 

toată puritatea sa. 

70 Nu așteptați până în 1950 pentru a fi dezamăgiți pentru că nu sunteți pregătiți. Nu încercați să 

recuperați timpul pierdut până atunci. Porniți acum, folosiți și cercetați învățăturile Mele, atunci nu vă veți 

rătăci. Perseverează în caritate activă, nu te uita la paiul din ochiul fratelui tău și nu te îndepărta de 

"leproși", căci eu îi conduc pe calea ta ca să-i vindeci. 

71 Am venit să vă salvez, să vă chem pe toți. Vă voi aduna în jurul Cuvântului Meu. 

72 Vreau să ajungeți la capătul drumului cu ascultare și smerenie. Calea este presărată de încercări; 

fiecare dintre ele este un pas înainte spre vârful muntelui sau o altă treaptă pe scara cerului spre 

perfecțiune. Mergi cu ochii fixați pe infinit. 

73 Îi binecuvântez pe cei care s-au sacrificat pentru aproapele lor, pe cei care au renunțat la plăcerile 

lumii pentru a-i mângâia pe cei care suferă. Vreau ca exemplele voastre să rămână scrise în cartea 

veșniciei, ca oamenii să se ridice și să Mă urmeze. 

74 Eu dau oamenilor lumina, căci știința lor nu-i va salva, și ei sunt într-o mare furioasă. Dar îi voi 

salva pe cei naufragiați pentru a-i face pescari și le voi da o barcă pentru a aduce speranță și mântuire celor 

pierduți. 

75 Aceștia vor fi ucenicii Epocii a treia, noii pescari de oameni, care vor avea drept călăuză 

instrucțiunile mele și drept exemplu și stimulent viața și faptele apostolilor mei din Era a doua. 

76 Privegheați și rugați-vă, discipoli; de fiecare dată când veți face acest lucru în uniune spirituală, 

veți simți pacea mea. Dacă te bârfele și judecățile disprețuitoare te bântuie, închide-ți urechile, căci aceste 

înțepături nu sunt fatale. Dacă urmați învățăturile Mele divine, veți primi dovezi de recunoștință și respect 

de-a lungul drumului, iar acestea vă vor însufleți și încuraja. 

77 Cu cât munciți mai mult, cu atât timpul și drumul vi se vor părea mai scurte. Când lumea vă 

provoacă durere și vă dați seama că nu există nimeni în ea care să vă mângâie, atunci puneți-vă plângerea 

înaintea Mea și Eu vă voi mângâia. 

Voi toți purtați lumina Mea în spiritul vostru, acea scânteie divină care nu se stinge niciodată. Dar în 

timp ce această lumină luminează inima unora, pe cea a altora, care au fost recalcitranți la această lumină, 

o găsesc învăluită în întuneric. - Vă primesc pe toți și vă urez bun venit la această masă a iubirii. Când veți 

lua acest vin și veți mânca această pâine, amintiți-vă de cuvintele mele de învățătură. 

78 Sărbătoriți această sărbătoare, căci nu vă veți bucura întotdeauna de ea. Potolește-ți foamea și setea 

pentru totdeauna, pentru că foarte curând va trebui să parcurgi distanțe lungi și vei avea nevoie de curaj și 

de tărie de trup și de spirit. 

79 Ca un hoț am intrat în inima voastră în acest moment, surprinzându-i pe unii și trezindu-i pe alții, 

spunându-vă: "Iată-l pe Stăpânul vostru, ascultați-l și purificați-vă viața, ca să puteți mărturisi venirea mea 

prin faptele voastre. În caz contrar, Cuvântul Meu și proclamarea Mea vor fi batjocorite și negate de 

organul uman de înțelegere. Fă ca faptele tale să provoace pocăință în păcătoși, iar buzele lor, care au 

cunoscut numai blasfemii, să rostească numele Meu cu dragoste. 

80 Am pus cuvântul meu pe buzele tale ca să-l salvezi pe cel pierdut. 

81 Deși oamenii au făcut din pământ o lume a murdăriei și a nelegiuirii, prin efortul și meritele 

voastre, el va fi transformat într-o lume a păcii și a spiritualizării, și veți avea ajutorul Meu în această 

lucrare în fiecare moment. 
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82 Vai de omenire dacă mila și iubirea activă față de aproapele nu izbucnesc în cele din urmă în 

inimile lor! Vai de omenire dacă nu va ajunge în cele din urmă la cunoașterea deplină a faptelor sale rele! 

Propria lor mână dezlănțuie asupra lor furia forțelor naturii și caută să toarne asupra națiunilor paharul 

durerii și al amărăciunii. Chiar și atunci când vor culege rezultatul muncii lor, unii vor spune: "Este 

pedeapsa lui Dumnezeu". 

83 Ți-am dat doar dovezi de iubire. Te-am trimis pe pământ, care era ca o mamă fertilă, iubitoare și 

tandră. V-am dat focul vieții, aerul, care este suflarea Creatorului, și apa, care este fertilitate și înviorare. 

Dar voi ați folosit totul pentru a semăna distrugere și moarte. Totul a fost profanat și va deveni și mai mult. 

Râurile tale vor fi de sânge, focul tău va fi de distrugere, aerul va fi umflat de suflarea morții și tot 

pământul se va cutremura în convulsii. În Ora de Dreptate mulți Îmi vor spune: "Doamne, iartă-mă, aveam 

un bandaj întunecat în fața ochilor mei". 

84 Îi voi ierta și îi voi anunța că în acest moment nimeni nu este ignorant în spirit. 

85 În calitate de proprietar a tot ceea ce a fost creat, vă voi cere socoteală pentru tot ceea ce s-a 

întâmplat pe pământ. Atunci veți afla cum nimic nu scapă privirii Mele pătrunzătoare și cum nimic nu este 

șters din Cartea Vieții Adevărate. 

86 Permiteți-i Maestrului să intre în inima voastră, invitați-Mă să intru în casa voastră, lăsați-Mă să 

trăiesc cu voi. 

Următoarele cuvinte se aplică tuturor popoarelor de pe pământ: 

Aveți milă de frații voștri și de voi înșivă și îndepărtați amenințarea care planează asupra 

omenirii. Cu puțină bunăvoință veți putea obține liniștea chiar și în cele mai dificile momente! 

87 De mult timp bat la ușa ta. Recunoașteți bătaia Mea după natura ei blândă; nu vă abandonați 

somnului spiritual, pentru ca - atunci când, în sfârșit, veți deschide - să nu fie mâna lui 

Moartea bate la ușă. Au venit vremurile anunțate de Hristos, de apostolul său Ioan și de profeți. În ochii 

oamenilor, aceste vremuri au fost mult așteptate. Dar eu vă spun că - din punctul de vedere al eternității - a 

trecut doar o clipă. Amintește-ți că ți s-a spus că cei care rămân credincioși legii Mele de iubire până la 

sfârșit vor fi salvați. 

Veghează, roagă-te și perseverează în bunătate, ca să nu pieri în această mare agitată de patimă, 

disperare și moarte. În ceasul judecății, legea mea divină este cu toți, iubirea mea este cu voi pentru 

totdeauna. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 58  
1 Acest Fiu al Meu, prin intermediul cărui organ de înțelegere vă dau acest mesaj, nu pretinde să fie 

luat drept Iisus. El este unul dintre numeroșii purtători de cuvânt pe care i-am pregătit în acest timp pentru 

a permite Cuvântului Meu Divin să ajungă la voi. 

2 Echipați-vă astfel încât această voce să ajungă la inima voastră și să vă ridicați la viața adevărată. 

3 Adevărat vă spun: Cuvântul Meu este pâinea spiritului. De aceea, oricine mănâncă din el nu va mai 

fi niciodată flămând. 

4 Fiți ca niște copii înaintea Mea și vă voi spune, ca în a doua eră: "Lăsați copiii să vină la Mine, căci 

a lor este împărăția cerurilor". 

5 Împărăția mea este pentru cei cu inima curată. De aceea, acum că știți, nu țineți pe nimeni departe 

de prezența Mea: nici pe adultul care vine în fața Maestrului ca păcătos - căci el vine să se purifice prin 

Cuvântul Meu ─ nici pe copil. Căci chiar dacă tu crezi că înțelegerea sa despre învățăturile Lucrării Mele 

este redusă, el posedă un spirit care este adesea mai dezvoltat decât al tău. 

6 În acest timp, când Mă manifest prin intermediul organului uman al intelectului, vă explic 

învățăturile Mele anterioare. Spiritul Meu se odihnește peste toată carnea și peste fiecare spirit în acest 

moment, astfel încât Prezența Mea Divină să fie simțită de toți și voi să puteți vedea calea care duce spre 

eternitate. 

7 Dacă omenirea a dat interpretări greșite învățăturilor Mele din vremurile trecute, și voi puteți cădea 

în această eroare astăzi. Acesta este motivul pentru care, deși vin în spirit, îmi fac învățăturile mele 

audibile fizic pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a vi le face pe înțelesul vostru, deoarece nu ați știut 

să vă pregătiți prin observare și rugăciune. 

8 Înțelegeți că scopul învățăturii Mele spirituale este perfecționarea spiritului vostru, astfel încât să 

dobândească pacea și fericirea pe care orice spirit le primește prin cunoașterea adevărului Meu. 

9 Înainte de a-ți da crucea, te-am întărit și ți-am uscat lacrimile. Binecuvântat este cel care a plâns la 

pieptul Meu, căci va simți cum durerea lui se va estompa. Ferice de cel care, respectând Legea Mea, simte 

plăcere în duhul său, căci acesta va fi rodul meritelor sale. 

10 Dacă vreți să Mă urmați, veniți întotdeauna la Mine cu o inimă curată. Nu ai nevoie de bijuterii sau 

de haine prețioase. Vreau doar puritate în sufletul și în trupul vostru, pentru ca voi să Mă purtați în voi. 

11 Cuvântul Meu este clar și totuși, uneori, voi nu vreți să-l înțelegeți. În Epoca a doua am vorbit mult 

în parabole și alegorii, deoarece oamenii din acea epocă Mă înțelegeau doar în acest mod. Dar totuși, în 

unele ocazii au folosit pretextul că nu Mă înțeleg, și asta pentru că oamenii vor să atingă Divinul cu 

mâinile lor și se feresc de renunțările materiale și de spiritualizare, care sunt mijloacele prin care pot 

contempla lumina Divinității. 

12 Aveți spiritualitate, fiți curați la inimă, atunci nu veți fi niciodată întristați la ospățul Domnului și 

veți înțelege și simți tot ceea ce vă vorbește El. Nu vă veți simți nedemni și nu veți avea dorința de a pleca. 

De aceea, cel care se ridică de la masa Mea o va face doar pentru a propovădui adevărul învățăturii Mele 

prin viața și faptele sale. 

13 Discipoli, Eu sunt în inima voastră. Prin urmare, Isus a murit pentru tine, ca să trăiască în inima ta 

pentru totdeauna. Sufletul tău va evolua ascultând Cuvântul Meu. Iată, prin faptele ucenicilor Mei voi fi 

cunoscut în acest timp. 

14 Durerea v-a purificat învelișul trupesc și sufletul, astfel încât, în gând, prin rugăciune, vă puteți 

plasa chiar și în locuri îndepărtate pentru a vă îndeplini dificila sarcină de a face pace și de a aduce lumină 

fraților voștri. 

15 Atunci când trupul tău se lasă de lupta zilnică și se odihnește în pat, sufletul folosește acest timp 

pentru a se elibera și a se ocupa cu treburile care i se cuvin: cu lucrări ale Domnului. Dar dacă inima ta, în 

loc să se odihnească de grijile și de diversele necazuri sau să se ridice în rugăciune, se abandonează 

amărăciunii, spiritul va fi ocupat în mod constant să învingă slăbiciunile trupului său, neglijând astfel alte 

sarcini. În acest fel, din lipsă de credință și spiritualitate, îți pierzi virtuțile în loc să-ți amintești că - cel 

care își abandonează îndatoririle față de ceilalți pentru a se îngriji doar de el însuși - este egoist față de 

aproapele său și, prin urmare, nu are milă de sufletul său. 
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16 Puneți în practică învățăturile Mele, astfel încât să deveniți puternici și să aveți seninătate în 

spiritul vostru și bunătate pe buze atunci când la ușa voastră vor veni cei care vă resping și vă calomniază. 

17 Dacă veți fi activi în această pregătire, veți vedea că prin rugăciunea voastră, durerea pe care o 

puteau ascunde va scăpa din acele inimi, ca dovadă că au fost alături de ucenicii Mei. 

18 Dacă, pe de altă parte, veți încerca să apărați învățătura Mea, răspunzând lovitură cu lovitură și 

vituperare cu vituperare, veți vedea cum oamenii vă vor înfrânge și vor găsi motive pentru a dovedi că nu 

puteți fi ucenicii Mei din cauza lipsei de dragoste și de milă față de aproapele vostru. 

19 Nu permite ca sanctuarul pe care l-am construit în inima ta să fie distrus de gânduri nedemne. 

Trăiți treji, rugați-vă pentru ca furtunile să nu vă doboare. 

20 Când îi auziți pe profeții acestui timp, pe care voi îi numiți clarvăzători, vorbindu-vă în viziunile 

lor despre pericole și prezicând vizite, ridicați-vă gândurile la Mine și cereți-Mi putere pentru a rezista sau 

lumină pentru a evita acea prăpastie și implorați mila Mea pentru toți frații voștri. 

21 Este timpul să ne rugăm. Lăsați casele liniștite să se roage pentru casele care au fost distruse. 

Văduvele care au găsit renunțare și mângâiere ar trebui să stea cu gândul la cei care, amorțiți de durere, 

trăiesc fără sens și fără scop. 

22 Mame care vă bucurați când vă vedeți înconjurate de copiii voștri - trimiteți-le mângâierea voastră 

celor care i-au pierdut în război. Nu este important ca ochii tăi să vadă succesul. Să vă fie suficientă 

credința și să doriți să împărtășiți durerea fraților și surorilor voastre, pentru ca Eu să dau pacea Mea, 

mângâierea și mângâierea Mea, pâinea și iertarea celor pentru care vă rugați. 

23 V-am dat daruri pentru ca prin meritele voastre să ajungeți pe pământul făgăduinței. 

24 Vă voi ajuta mereu să vă echipați, astfel încât să fiți puternici și să vă ridicați ca buni soldați ai 

acestei cauze, atunci când se dezlănțuie confuzia și când popoarele se ridică împotriva popoarelor și 

națiunile împotriva națiunilor. 

25 Astăzi vă spun: Bine ați venit să fie pelerinul pământean care urmează de ceva vreme lumina 

divină! - O, locuitori trecători ai acestei lumi, care sunteți aici astăzi și nu știți unde va merge mâine 

spiritul vostru! Adevărat vă spun că nu moartea vă așteaptă, ci viața veșnică, căci Eu nu am dat moarte 

sufletului. Dar vreau ca, în momentul chemării Mele, să fiți asemenea fecioarelor credincioase din 

parabola Mea care așteaptă cu lampa aprinsă sosirea soțului celest, pentru ca, în momentul în care auziți 

vocea Mea chemându-vă, să lăsați în urmă paharul de amărăciune pe care l-ați băut în această lume și 

pentru ca, în acel ceas, nimeni să nu vă poată smulge ceea ce aproape ați obținut cu atâta durere. 

26 Aici, ochii trupului tău, obosiți de plâns, se vor închide, în timp ce ochii spiritului tău se vor 

deschide spre adevărata viață, în timp ce vei trece pragul veșniciei, unde Tatăl tău te așteaptă cu răsplata 

pe care ți-a promis-o. 

27 Câți morți la viața harului au înviat în acest timp când au auzit acest cuvânt! Câți slabi s-au ridicat 

plini de putere! Câți temători și deznădăjduiți s-au umplut de curaj și au găsit pacea! 

28 Mulțimile pe care le-am anunțat în primele zile ale acestei proclamații sunt acestea; "morții" și 

nevoiașii despre care am spus că vor veni sunt voi înșivă. 

29 În singurătatea și în amărăciunea voastră ați așteptat zi de zi momentul care să vă aducă vestea cea 

bună a venirii Mele. Atrași de zvonul prezenței și minunilor Mele, ați venit la umbra copacului unde vă 

așteptam și aici deveniți discipoli ai Maestrului Divin. 

30 Voi mai fi cu voi încă o vreme, pentru ca voi să vă imprimați învățăturile mele în spiritul vostru și 

să nu cădeți în profanări sau adulterări. Vreau ca inima voastră să confirme cuvântul pe care Maestrul vă 

învață prin fapte de iubire atunci când buzele voastre încep să vorbească despre învățătura Mea. 

31 Aveți grijă să nu răniți inima fraților voștri și să nu le stingeți lumina credinței, căci aici, în 

mijlocul acestor mulțimi, se află noii mei discipoli. Nu-i abateți de la această cale. Să nu credeți că voi 

sunteți singurii pe care îi voi folosi în acest timp. Tu vei fi numit "primul", iar ei "ultimul". Chiar și cei 

care sunt obosiți de rătăcire și suferință vor veni și Îmi vor spune: "Tată, vin la Tine epuizat. Mi-aș fi dorit 

să Te fi întâlnit mult mai devreme în călătoria vieții mele. M-aș fi scutit de multe dintre suferințele și 

erorile mele." Dar vă spun că nici o frunză din copac nu se mișcă fără voia Mea, iar cei care Îmi vorbesc în 

acest fel trebuie să știe că și printre lucrătorii Mei sunt unii care Îmi spun în inima lor: "Cât de fericit aș fi 

dacă aș fi încă liber să mă bucur de tot ceea ce îmi oferă lumea". Acesta este cel care nu a știut să se 
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folosească de încercări, care sunt lecțiile pe care le dă viața, și nici nu a fost capabil să înțeleagă sensul 

învățăturii Mele. De aceea este slab și, în slăbiciunea lui, se duce singur în ispită. 

32 Cine ar putea să-mi ascundă vreo intenție sau vreunul din gândurile sale - de Mine, care locuiesc în 

inima fiecărui om? Nu vă mirați, așadar, când vă spun că din mijlocul vostru vor ieși cei care vă persecută 

și caută să distrugă ceea ce am creat. Unii dintre cei care se numesc astăzi ucenici și lucrători ai Domnului 

se vor ridica mâine împotriva învățăturii Mele și se vor lupta cu cei pe care îi numeau frații lor. De aceea 

vă spun mereu: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. 

33 Fiecare să se mulțumească cu darul și cu misiunea care i-a fost încredințată și să nu iasă pe străzi și 

în provincii decât dacă i se indică momentul potrivit și este instruit în sarcina sa. Vă spun acest lucru 

pentru că unii predau fără să se fi pregătit, și mai sunt și cei care se fac lideri fără să aibă echipamentul 

necesar. Dar altora care cred că nu pot îndeplini sarcinile pe care le încredințez, le spun: De ce credeți că 

este imposibil să îndepliniți ceea ce v-a încredințat Cel care știe de ce este capabil fiecare dintre copiii Săi? 

Cum credeți că ar trebui să aibă loc manifestarea Mea în acest moment, de exemplu, nu prin intermediul 

organului intelectului uman? 

34 Unii s-au îndoit de proclamarea Mea sub această formă și au considerat că purtătorul vocii este un 

impostor. Dar i-am folosit și pe cei care s-au îndoit și i-am chemat și i-am pregătit pentru a îndeplini 

misiunea de care se îndoiau și pentru a le da dovezi ale veridicității Mele. 

Mulți dintre ei s-au numărat printre cei mai buni purtători ai vocii Mele, datorită credinței și bucuriei 

cu care au lucrat după aceea. Când și-au dat seama că de pe buzele lor ieșeau cuvinte divine, și-au întors 

ochii spre Mine pentru a binecuvânta numele Meu. 

35 De atunci, ei au făcut voia Mea și nu a lor, pentru că și-au dat seama că oricine își face propria 

voință pe pământ o face pentru a se glorifica pe sine și, prin urmare, se îndepărtează de Mine. 

36 Maestrul vă spune: Astăzi, Cuvântul Meu este cel care vă ghidează, vă corectează și vă instruiește; 

după 1950, doar conștiința voastră vă va ghida. Transmiteți învățătura Mea în toată puritatea ei, arătați 

lucrarea Mea în toată claritatea ei. 

37 Nu v-am chemat să pieriți în această bătălie, dimpotrivă, vreau ca voi să câștigați victoria ca buni 

soldați. Dar această victorie va fi cea a păcii pe care ați semănat-o, cea a sănătății pe care ați redat-o 

bolnavilor, cea a luminii pe care ați aprins-o în întuneric. 

38 Lucrători, voi care veniți să-mi arătați munca voastră, vă primesc. Voi veniți de pe câmpurile pe 

care vi le-am încredințat și Mă întrebați: "Stăpâne Divin, este munca mea, lupta mea plăcută înaintea Ta?". 

Dar Maestrul vă răspunde: Lucrările voastre nu sunt încă perfecte, nu sunteți încă ucenicii Mei. Vă văd ca 

pe niște copilași pe care îi iubesc foarte mult și accept îndeplinirea (sarcinii voastre) pe care mi-o 

prezentați. Spiritul vostru se îndreaptă și face primii pași, face corpul docil și ascultă noile mele învățături 

în această epocă a revelației. 

39 În prima eră, ați cunoscut numele lui Iehova și ați trăit manifestările Mele în sânul poporului lui 

Israel din care făceați parte, iar Eu v-am spus: "Iată, aceasta este calea"; iar calea despre care v-am vorbit a 

fost Legea. Mai târziu, Cuvântul Meu întrupat în Isus v-a vorbit și ați fost luminați de pildele și de 

poruncile Mele, și cu ele v-am spus: Oricine împlinește iubirea și iertarea aproapelui său este pe calea 

Legii Mele. - Și în zilele noastre 

timp, vă aflați din nou pe același drum al evoluției voastre și aveți alături de voi același Spirit Divin, care 

vă învață și vă ghidează pașii. Eu am venit ca o lumină strălucitoare și oricine se pregătește mă va putea 

vedea. 

40 Omenirea nu a pornit în acest moment să împlinească poruncile Mele, dar Eu îi aștept. În toate 

timpurile am hrănit suflete, dar voi nu Mi-ați oferit roade demne de Mine. Am decretat legi perfecte pentru 

toate ființele, dar sufletul omului, care este capodopera Creatorului, nu s-a desăvârșit. Deși am inspirat-o și 

am sfătuit-o neîncetat, ea nu a ascultat de Dumnezeul ei și nu s-a supus Lui. 

41 Nu v-ați folosit bine de abilitățile pe care vi le-am acordat și nu faceți decât să aduceți durere în 

fața Mea. Dacă există durere în tine, este pentru că ai încălcat Legea. Deși ați fost înzestrați cu putere, ați 

fost slabi. 

42 Vreau să știi că ești cea mai privilegiată ființă dintre toate creaturile acestei lumi, care a fost 

înzestrată cu suflet și spirit. Eu v-am dat liberul arbitru, astfel încât, de bunăvoie, să luați calea cea bună 
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care vă conduce la Mine. Nu este o cale înfloritoare cea pe care v-o ofer, ci una de rugăciune, pocăință și 

luptă, și pe această cale vă va conduce conștiința voastră. 

43 Se apropie momentul în care veți veni la Mine ca ființe spirituale. Sunteți în timpul al treilea, în cel 

de-al șaselea stadiu al evoluției, aproape de pragul acelei vieți perfecte care vă așteaptă. Vreți să veniți la 

Mine și să vă bucurați de pacea pe care v-am promis-o din primele momente? Voi toți Îmi spuneți: "Da, 

Stăpâne, căci paharul pe care îl bem este amar și munca noastră de zi cu zi este grea. În fiecare zi munca ta 

devine mai dificilă și te lovești de lipsa de înțelegere a semenilor tăi. Dar Cuvântul Meu, care este balsam, 

îți alină durerea. Acest izvor de har, pe care l-ai lăsat să se usuce, izvorăște din nou astăzi pentru a-ți da 

putere. 

44 Gândiți-vă că se apropie anul 1950 și că oamenii nu sunt uniți. Cele douăsprezece mii de spirite 

din fiecare trib nu sunt încă echipate. Dar când va veni acel an și nu-Mi veți arăta numărul pe care vi l-am 

cerut, cine va putea să-i marcheze pe cei aleși după acel moment? Îi veți marca și le veți indica destinul? - 

Nu, oameni buni, doar eu scriu cu litere de neșters sarcina care aparține fiecărui spirit. 

45 Ce dorință există în Mine de a revela Lucrarea Mea în alte națiuni! - Se apropie momentul în care 

această manifestare trebuie să se încheie și aceste buze nu vor mai vorbi sub această formă. 

46 Eu sunt cel care vorbește în acest timp, cel care hrănește și pregătește sufletele. Căci pe pământ nu 

există stăpâni ai spiritului. 

47 Și așa cum aceste mulțimi de aici, care în trecut erau mici, astăzi s-au înmulțit, tot așa îmi voi 

aduna discipolii în alte națiuni. 

48 Când recunoști lupta Mea constantă, îmi spui: "Stăpâne, cât de mare este lucrarea Ta; cât de 

abundent este Cuvântul Tău, și câtă dragoste și putere torni în el! Inimile sunt schimbate și bolnavii se 

însănătoșesc, pentru că simt prezența Ta." - Ascultați-Mă până la capăt, ca să învățați de la Mine. 

49 Eu M-am făcut cunoscut spiritual în toate neamurile, după cum este scris. Profeții au spus: "În 

vremea războiului și a necazului, Duhul Sfânt va veni să se facă cunoscut oamenilor". Omenirea Mă caută, 

tânjind după Cuvântul Meu, dar frica și confuzia lor este atât de mare încât nu reușesc să Mă găsească, 

deși sunt atât de aproape de ei. În unele orașe, bisericile au fost distruse, cărțile au fost aruncate în foc, 

credința a fost combătută, legile sfinte au fost negate, iar în unele națiuni Numele Meu a fost șters din 

inimile locuitorilor lor. Totuși, v-am anunțat că Împărăția Cerurilor va găsi un loc în inimile oamenilor. 

Cine ar putea să distrugă templul interior dacă știi cum să-l construiești în sufletul tău? Cât de mare este 

lupta care vă așteaptă, oameni buni! 

50 În curând, lumea va ști că poporul lui Israel, întrupat în diferite națiuni, s-a întors pe pământ și mă 

voi folosi de el. Oamenii vor afla că voi nu sunteți urmașii de sânge, ci urmașii spirituali ai acelui popor și, 

ca și în trecut, sunteți martorii venirii și revelațiilor Mele. 

51 Voi, cei care Mă reprezentați, veți transmite mesajul Meu umanității. Eu v-am trimis să luminați 

pământul, să propovăduiți bunătatea și să dați mărturie despre adevăr. Veți plasa spiritul deasupra 

sufletului și deasupra trupului și veți învăța că el este ghidul vostru. Atunci tot materialismul va cădea, iar 

sufletul se va ridica din nou și va deveni discipolul Meu. 

52 Uiți de suferințele tale în acest moment pentru a te gândi la cele ale altora, pentru că știi că în alte 

țări durerea a umplut paharul locuitorilor lor, iar această durere ajunge până la Mine, căci - ce suferință ar 

putea să simtă copilul care să nu ajungă și la Tatăl? Dar această durere purifică și luminează ființa umană, 

o face să simtă semnalul de alarmă al justiției și o va determina să se întoarcă pe "calea". Doar durerea îl 

va face să reflecteze și să-și recâștige sănătatea și pacea pe care le-a pierdut. 

53 Prezența și iubirea Mea sunt alături de toți copiii Mei în acest ceas de încercare. 

54 Printre cei chemați în acest timp se numără cei care i-au cerut Tatălui un alt timp de libertate, pe 

care eu le-am acordat-o. Dar când a venit vremea să dea socoteală, i-am întrebat: "Ce ați făcut cu libertatea 

pe care Mi-ați cerut-o? 

Răspundeți-mi doar: "Ne-am făcut voia noastră, iar rodul pe care l-am cules este foarte amar". 

55 Aceștia s-au întors la Mine obosiți, amărâți și dezgustați de roadele pe care le doreau atât de mult - 

roade care sunt otrăvitoare și mortale. 

56 Domnul îi aștepta. El știa că trebuie să se întoarcă și, după ce s-au întors, i-am întrebat dacă mai 

vor să continue pe calea plăcerilor pământești sau să poarte crucea de iubire a Maestrului și să-L urmeze, 

iar ei Mi-au spus din toată inima că Mă vor urma până la capăt. 
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57 Tuturor vă spun: Rugați-vă ca să aveți putere asupra trupului vostru. 

58 În timp ce o mare parte a umanității suferă în prezent, pentru că legea violenței este încă cea care 

domnește printre oameni și pentru că domnește nedreptatea, Eu cobor și apar spiritual printre voi pentru a 

vă hrăni, pentru ca voi să vă reînnoiți, să înțelegeți instrucțiunea Mea divină și, de acum înainte, să faceți 

lucrări perfecte printre oameni. Pentru aceasta am plantat copacii Mei, care sunt comunitățile mari și mici 

din diferite orașe, provincii și sate - copaci care dau umbră călătorului care vine pe drumuri lungi și prin 

deșerturi vaste și care dau celor flămânzi roadele vieții. Iubiți acești copaci, aveți grijă de ei prin simpatia 

și zelul vostru. Nu-i biciui ca un vârtej de vânt, pentru că îi vezi pe unii fără frunze și pe alții îmbătrâniți, 

căci ramurile lor vor deveni copaci noi. Nu uitați ziua în care ați primit prima umbră și ați mâncat primul 

fruct. 

59 M-am uitat la voi ca la niște copii mici. Când începeți să faceți primii pași ca lucrători, vă 

încredințez mai întâi câmpuri mici, ca să învățați să semănați. Aceste prime câmpuri sunt inimile celor 

dragi, sunt prietenii și dușmanii tăi. Pentru fiecare caz în parte, vă dau inspirații. 

60 Atunci, când o furtună se va abate asupra câmpurilor voastre, oamenii vă vor fi găsit întăriți în 

spirit, iar când va veni vremea secerișului și a recoltei, veți duce cu bucurie în inimile voastre grâul 

recoltat în grânarul Tatălui - chiar grâul care va fi hrana voastră în viitor, pentru veșnicie. 

61 De mult timp, Stăpânul vă cheamă să semănați în câmpurile Sale, dar unii au fost surzi și au 

ignorat prima chemare. Dar Tatăl continuă să îi aștepte, pentru că știa că la a doua chemare vor veni în 

grabă, plini de pocăință și îi vor cere iertare. 

62 Ca să creadă și să Mă urmeze, unii Mi-au cerut ca dovadă sănătatea și pacea interioară, pe care nu 

le găseau pe pământ, iar când aceștia au devenit sănătoși și au văzut că pacea domnește în casele și viețile 

lor, Mi-au spus: "Tu ești, Tată!". 

63 Ferice de cel care recunoaște faptele pe care le mărturisesc în fiecare clipă pe calea sa, căci el 

aduce bucurie Tatălui său. Vai de cel care se îndoiește sau nu se încrede, căci se simte abandonat, pierdut 

și slab. 

64 Ascultați, ucenici: În a doua epocă, Iisus a ieșit într-o zi într-o barcă, însoțit de ucenicii Săi. Marea 

era liniștită, iar acei oameni se bucurau de cuvintele Maestrului. După aceea, Isus a adormit, dar când 

marea a început să facă spumă și amenința o furtună, Isus a continuat să doarmă. Pentru câteva clipe, barca 

a fost jucăria valurilor, iar frica a copleșit acele inimi până într-atât încât l-au trezit pe Maestru cu un glas 

înfricoșat, spunându-i: "Doamne, salvează-ne, că pierim!". Atunci Isus, privindu-i cu dragoste, și-a întins 

mâna împotriva valurilor apei, care s-au liniștit instantaneu, și, întorcându-se spre ucenicii Săi, le-a mustrat 

îndoiala cu cuvintele: "O, voi, cei cu puțină credință!". 

65 Uneori vă văd și pe voi, slabi în credință. De multe ori este suficient ca pâinea de pe masă să fie 

puțină sau ca porțile de la locul de muncă să se închidă pentru o scurtă perioadă de timp, și deja îndoiala 

pune stăpânire pe tine și uiți că ești în barcă cu Isus, care îți spune și el: "Oameni cu puțină credință!". 

66 Când vă copleșesc cu daruri de har, voi credeți în Mine; dar când vă pun la încercare, vă îndoiți. 

67 Nu vă gândiți că v-aș putea trimite durere, pentru că nu am creat-o Eu. Este o sămânță născută din 

inima omului, de care mă folosesc pentru ca roadele ei să-l trezească și să-l lumineze. Căci Eu sunt Cel 

care face să răsară lumina chiar din acest întuneric. 

68 Câți sunt cei care, în durerea încercărilor lor, M-au numit un Dumnezeu imperfect și nedrept, fără 

să-și dea seama că suferința pe care urmează să o culeagă, ei înșiși au semănat-o și că numai prin aceasta 

devin puri și liberi de povara datoriilor. 

69 Când va înlătura omenirea durerea? Când se vor sfârși războaiele și păcatele lor? Vocea mea, ca un 

clopot, spune sufletelor din acest timp: Treziți-vă! Ridică-te! Ascultă-ți conștiința, ca să poți merge pe 

calea legii cu predare și blândețe. Vi se promite timpul păcii și al harului, în care durerea și lacrimile vor 

dispărea. 

Dar mai întâi va trebui să lupți și să perseverezi în bine. 

70 Odată ce toți oamenii se vor strădui să dea viață acestui ideal, confuzia Babel care persistă în 

aceste vremuri va dispărea și, în schimb, toate popoarele se vor îmbrățișa ca frații. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 59  
1 Bine ați venit la Maestru, cu toții! - Care dintre voi sunt discipolii? Care dintre voi sunt copiii 

discipoli? Nu știți. Sunt mulți care cred că sunt deja maeștri, dar văd că nu au înțeles nici măcar prima 

lecție. Alții, însă, se simt incapabili să învețe și își închid buzele, deși ar putea deja să înceapă să învețe cu 

cuvintele și cu faptele lor. 

2 În orice moment m-am limitat pentru a fi simțit și înțeles de oameni. Dacă, în acea a doua eră, la 

Revelația Mea, aș fi venit ca Hristos - ca Dumnezeu, și nu ca om, oamenii Mi-ar fi reproșat pe bună 

dreptate și ar fi spus: "Doamne, nu putem să Te luăm ca exemplu, pentru că Tu ești Dumnezeu și noi 

suntem oameni". 

3 Acum v-am adus noi învățături. Ușa către înțelepciunea mea ascunsă s-a deschis încă o dată pentru 

omenire și vreau ca acest lucru să fie un motiv de bucurie pentru poporul meu. 

4 Printre oameni sunt unii care Îmi spun în inima lor: "Dacă ne iubești atât de mult, de ce suferim 

atât de mult? De ce ne-ai trimis pe pământ să suferim?" - Îți iert blasfemia, pentru că izvorăște din 

ignoranța ta, și îți spun că fărădelegile și căderile tale sunt cele care te-au lipsit treptat de daruri și calități 

(bune) și că, din acest motiv, deși bogat în spirit, ai rămas fără nicio virtute. Prin urmare, acum trebuie să 

dobândești merite pentru a avansa pe calea ta de dezvoltare. Acesta este motivul pentru care vă deschid 

cea mai intimă încăpere a inimii mele, fără a face distincții între oameni, pentru ca fiecare să dobândească 

din acest har ceea ce simte că îi lipsește sufletului său - fie că este vorba de pace, lumină sau putere. Dar 

nu uitați că acesta este creuzetul durerii în care se întăresc spiritele și se dobândesc merite pentru a ajunge 

la o mai mare înălțare. Eu vă vorbesc din vârful muntelui și, în funcție de înălțimea interioară a fiecăruia, 

vă veți ridica și vă veți apropia de Mine. După ce Mă veți asculta, veți coborî din nou în valea 

pământească în care încă locuiți - dar nu în abisurile pe care omul le-a creat prin păcatele sale. 

5 "Valea" despre care vă vorbesc este armonia cu spiritualul pe care nu ați atins-o încă. - Fiecărui 

spirit i-a fost încredințat un corp ca mijloc de manifestare în această lume materială. În acest corp, care 

este o capodoperă a înțelepciunii Mele, există un creier în care se manifestă inteligența și o inimă din care 

emană virtuțile și sentimentele nobile. 

6 Pe mulți i-am găsit în prăpastia pierzării și la ei m-am coborât ca să-i salvez. Dragostea Mea pentru 

cei căzuți i-a făcut să asculte vocea Mea iubitoare care le spunea: "Unde sunteți, copiii Mei?". 

7 "Iată, aici este lumina Mea, urmați-Mă!" 

8 În Primul Timp, credința voastră se întunecase, copiii Mei nu mai înțelegeau limbajul propriei lor 

conștiințe și a fost necesar ca Tatăl să vină la ei și să le spună: "Luați această piatră în care este sculptată 

Legea Mea. Nu uitați că aceasta vă arată calea care duce spre vârful muntelui unde vă aștept. Și au jurat, în 

fața acelei pietre în care era sculptată Legea Mea, să pornească și să meargă spre țelul destinului lor. - Dar 

vremurile au trecut și, pe drum, au apărut necazuri și suferințe, care deveneau din ce în ce mai mari pe 

măsură ce trecea timpul. Atunci ei și-au ridicat fețele și glasurile către Tatăl și au spus: "Nu Te înțelegem. 

Multă vreme ne-am zbătut și am rătăcit fără să vedem sfârșitul rătăcirilor noastre și nici nu am atins pacea 

pe care Tu ai promis-o inimilor noastre." 

9 Poporul a căzut din nou în neascultare, dar Tatăl l-a căutat din nou și s-a apropiat și mai mult de el, 

pentru a-i vorbi ca Tată și ca Prieten. Dar aceia nu L-au recunoscut și I-au spus: "Nu poți fi Dumnezeul 

nostru, căci El a fost întotdeauna în înălțime". 

10 Motivul a fost că El a venit la ei ca un adevăr perfect, în timp ce oamenii căutau un adevăr pe 

placul lor, și astfel, plini de indignare, l-au dus pe Omul divin la execuție. Acel Om, care era toată puterea 

și înțelepciunea, nu le-a dat oamenilor ceea ce au cerut în lipsa lor de înțelegere. El era pur și numai fapte 

pure și perfecte puteau ieși din El. Cu toate acestea, chiar și din moarte a înviat la viață, arătând astfel că 

Autorul tuturor lucrurilor create nu putea muri. Iar când Domnul a intrat din nou în împărăția Sa, pe 

muntele desăvârșirii, oamenii au mărturisit că Cel care fusese cu ei era Dumnezeu Însuși, căci lucrările și 

minunile Sale depășeau capacitatea omului. Ei și-au amintit că El spusese că El era Calea și, în timp ce 

tânjeau să ajungă la înălțimea muntelui unde locuia Domnul, au ieșit din abis (al pierzaniei) în planul 

vieții, unde au văzut lumina care i-a ajutat să-și continue călătoria. Dar drumul era plin de spini. 

Atunci și-au amintit că Tatăl lor este mai presus de orice iubire și că El le dăduse de știre că se va 

întoarce la ei atunci când durerea lor va fi foarte mare, așa că au început să-L întrebe pe Domnul lor din 
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adâncul inimii: "Tată, de ce nu vii Tu? Tu ești iubire și iertare - de ce ne-ai pedepsit?". Și au prevăzut 

momentul în care Domnul lor se va coborî pentru a treia oară de pe munte. 

Când a venit la ei, i-a întrebat: "Ce doriți de la Mine?". Iar ei I-au răspuns: "Tată, izbăvește-ne pe noi!" 

Atunci Domnul i-a întrebat: "Vreți să ieșiți din abis? Traversați câmpiile pământești și urcați pe munte, 

animați doar de vocea Mea, care este singurul lucru pe care trebuie să-l ascultați în acest timp." 

Unii se îndoiau pentru că nu-l vedeau pe Tatăl lor în prezență umană. Dar alții încă mai credeau că 

vocea pe care o auzeau venea de la Domnul lor. Aceștia s-au ridicat plini de credință pentru a-și continua 

călătoria, ghidați de acea inspirație divină care le lumina calea. 

11 Discipoli, voi sunteți aceia. Dar vă spun cu adevărat că nu am trimis pe nimeni să trăiască în 

abisuri. Te-am trimis să trăiești în valea pământească a harului, pentru ca de acolo să te poți înălța la 

locuința Tatălui tău. Oamenii sunt cei care au deschis în fața picioarelor lor abisuri în care se scufundă. 

Acum vă întreb: Credeți că prin acest cuvânt, pe care vi l-am transmis prin mijlocirea minții omenești, 

puteți intra în Împărăția Cerurilor? Ești convins că vei găsi mântuirea dacă crezi și pui în practică ceea ce 

auzi? 

12 Binecuvântat este cel care crede în acest Cuvânt și în această manifestare, pentru că va ajunge pe 

vârful muntelui. Dar celui care nu crede, îi spun că aceasta va fi a treia oară când Mă va nega sau nu Mă va 

recunoaște. Căci cel care crede în Mine trebuie să Mă recunoască întotdeauna, pentru că "gustul" și esența 

Cuvântului Meu nu se schimbă niciodată. 

13 Pe cei care se îndoiesc îi voi lăsa în locul în care se află astăzi, pentru ca ei să se trezească prin ei 

înșiși. Dacă nu le-aș permite oamenilor să cunoască consecințele faptelor lor - ar putea ei să știe când au 

acționat bine sau rău? Conștiința le vorbește despre toate faptele lor, ca să se pocăiască de faptele lor rele 

și să împlinească Legea Mea cu faptele lor de iubire, care le spune: "Iubiți-vă unii pe alții!". 

14 Hristos le-a spus odată oamenilor care L-au judecat greșit: "Va trebui să așteptați până când voi 

veni din nou!". De aceea, astăzi, când sunt din nou cu voi, vă chem pentru a vă spune să vă îndepărtați de 

abis și să urmați calea mea. 

15 Ce va face Tatăl cu cei care s-au îndoit de prezența Sa în orice moment? El îi va supune la mari 

încercări și va atinge cele mai sensibile corzi ale inimii lor, pentru ca în ei să se trezească credința, 

dragostea și dorința de a-L sluji. Adevărat vă spun că în orice întuneric va fi lumină și va fi pace acolo 

unde multă vreme au fost doar suspine de durere. 

16 În fiecare inimă descopăr o concepție diferită a Divinității Mele. Pot să vă spun că găsesc un 

Dumnezeu diferit în credințele fiecăruia dintre voi. Acest lucru se datorează nivelului diferit de dezvoltare 

în care se află fiecare dintre ele. 

17 Încă o dată vă arăt "muntele". Din moment ce este invizibil pentru trupul tău, îl arăt ochilor 

credinței tale. Pe Muntele Sinai v-am dat lumina în prima eră, iar pe Muntele Tabor m-am transfigurat în a 

doua eră pentru a vă da semnele Divinității mele. 

18 Vreau să vă văd ca pe cei care cred în a treia mea venire. V-am spus că cel care vrea să mă urmeze 

trebuie să-și accepte crucea și să mă urmeze până la înălțimea muntelui. Dar știți deja că drumul lui Isus 

este cel al umilinței, al sacrificiului și a fost marcat cu sânge până la Golgota. Știți că am fost prigonit prin 

calomnie, răzbunare, dispreț, necredință și invidie. Dar vă spun încă o dată: cine vrea să Mă urmeze, să-și 

ia crucea și să meargă pe urmele Mele. 

19 De ce vă este frică? Nu vă cer nimic imposibil, ci doar să vă rugați cu sinceritate, să practicați 

caritatea activă și să renunțați la ceea ce este de prisos. Este ceva imposibil în asta? - Dacă spiritualitatea ar 

fi predominat printre oameni încă de la început, nu aș fi luat formă trupească în această lume, iar oamenii, 

cu ajutorul inspirației, al conștiinței și al darului revelației, ar fi ajuns la împărăția promisă spiritului. 

20 După 1950, Duhul Meu nu se va mai manifesta în mod semnificativ printre oameni. De pe 

înălțimea muntelui unde locuiesc, te voi vedea urcând pas cu pas până când vei ajunge la Mine. 

21 Sunteți niște rătăcitori care ați venit în căutarea mântuirii voastre, în speranța de a găsi adevărul. 

Ați purtat o cruce grea pe umeri și căutați un ajutor care să vă ajute să o duceți. Dar dacă ați rămas aici, 

înseamnă că ați găsit ceea ce căutați. 

22 Cine - care a primit cu adevărat acest cuvânt cu bucurie duhovnicească - ar putea să-l abandoneze 

pe Stăpânul său? Cine ar putea să se rătăcească din cauza ignoranței? Cine ar putea să-mi spună că nu a 

învățat nimic de la Mine? 
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23 Oricine nu a primit această instrucțiune divină cu dragoste și interes adevărat pentru a o studia, nu-

l pot numi discipolul Meu, ci doar copilul Meu. 

24 Nu am hrănit pe nimeni separat și nici nu l-am lăsat afară. Pe toți i-am așezat la masa Mea și la ea 

am împărțit pâinea și vinul în mod egal. 

25 Vreau ca voi toți să deveniți lucrători în câmpurile Mele, dar lucrători care sunt echipați și pe 

deplin dedicați sarcinii lor; care știu cum să cultive sămânța Mea și să nu lase viermele rozător să intre în 

câmpurile lor, aplecat asupra fructului pentru a-l devora. 

26 Discipoli, studiați această lecție pentru ca să vă întrebați conștiința dacă sunteți fermi pe cale, dacă 

înțelegeți instrucțiunile, dacă vă puteți numi deja lucrători în via mea. 

27 Mila Mea ți-a fost dezvăluită. 

Pe nimeni nu i-am întrebat de faptele sale înainte de a începe să lucreze pe Calea Mea, și adevărat vă spun 

că printre cei care Mă urmează se numără și cel care și-a pătat mâna cu sângele fratelui său. Nimeni de pe 

pământ nu ar fi putut să-l transforme pe acel răufăcător într-un binefăcător al carității, în afară de Mine. 

Iertarea Mea și Cuvântul Meu de iubire au fost cele care l-au răscumpărat și au trezit sentimentele nobile 

care zăceau adormite în inima lui. 

28 Dacă i-am chemat pe unii care se aflau în închisori să stea la masa Mea și să formez cu ei o nouă 

ucenicie, nimeni să nu condamne această acțiune. Căci, cu adevărat, nu am venit să vindec pe cei sănătoși 

sau să salvez pe cei drepți. Am venit să-i caut pe cei care aveau nevoie de Mine - în aceasta se arată mila 

Mea. Am venit să transform zgura într-un element folositor - în aceasta se arată puterea Mea. 

29 Numai puri puteți veni la Mine și numai când vă purificați inima puteți să Mă primiți. Sau nu merit 

această ofertă din partea ta? Văd că atunci când sunteți pe cale să primiți în casa voastră o persoană pe care 

o considerați importantă, faceți curățenie și ordine pentru a vă face demni de ea. 

30 Nu vi se pare corect ca în fiecare zi, când răsare lumina zorilor, să vă faceți timp să vă pregătiți și 

să vă purificați lăuntric pentru a Mă purta în inima voastră? 

31 Vă vorbesc într-un mod simplu, pentru că aveți o minte simplă. Dacă ați fi fost bogați pe pământ, 

nu M-ați fi ascultat. Eu nu caut haine de sărbătoare sau palate printre oameni. Întrebați-i pe clarvăzători 

despre splendoarea spirituală care îl înconjoară pe Maestrul vostru și veți înțelege că nimic în lume nu o 

poate egala. 

32 Ascultați vocea acestor profeți care vor fi cei care vă vor ghida adesea prin revelațiile lor. Dați 

crezare cuvintelor lor, știind că, în acest moment, mă folosesc de cel mai mic - ceea ce voi considerați prea 

imperfect pentru a primi harul Maestrului. 

33 Găsesc inima ta plină de pace, pentru că sunt cu tine. 

34 Am venit să vă vorbesc și să vă dau instrucțiunile Mele. În acest timp nu am devenit om pe pământ 

și nu am căutat umbra unui palmier pentru a vorbi oamenilor de acolo, iar piciorul Meu nu a atins praful 

pământului. 

35 Vă învăț iubirea perfectă pentru Creatorul vostru. Nu sunt Eu vrednic că Mă iubești atât de mult? 

36 Urma pe care v-am lăsat-o în Era a doua a servit pentru a-i face frați pe cei care trăiau ca dușmani 

și pentru a-i ridica spiritual pe cei care știau deja cum să trăiască ca frați. Astăzi, întrucât nu Mă vedeți cu 

ochii fizici, voința Mea este ca voi să Mă vedeți cu privirea credinței. Dar printre voi sunt mulți care cred 

doar în ceea ce ating mâinile lor și se îndoiesc de tot ceea ce este dincolo de vedere și înțelegere. Ei sunt 

cei care Îmi spun: "Tată, de ce nu faci minuni ca altădată, ca să credem în Tine?" - Adevărat vă spun că 

acel timp a trecut și, dacă pretindeți că credeți în Mine și Mă recunoașteți, de ce vreți minuni? Credeți din 

cauza credinței! 

37 Unește Cuvântul Meu de atunci cu cel de astăzi. Comparați-i esența și veți constata că este aceeași. 

Amintește-ți că ți-am spus: "Pomul va fi cunoscut după roadele sale". Lăsați Cuvântul Meu să vă pătrundă 

în inimă până când va ajunge la Duhul care vă va spune de la Cine vine acest Cuvânt. 

38 Dacă nu lași Duhul să testeze gustul acestui fruct, cum îndrăznești să negi că Tatăl este cel care îți 

vorbește? 

39 De ce unii, deși nu înțeleg Lucrarea Mea, nu se pot despărți de Mine? Pentru că spiritul lor este cel 

care s-a convins de prezența Mea. De ce alții, care încă se îndoiesc, nu o dată nu Mă ascultă? Pentru că, 

deși poartă îndoiala în inimă, spiritul îi reține pentru că recunoaște adevărul. Dacă acele inimi 

perseverează, îndoielile lor întunecate vor dispărea. 
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40 Voi, care vă simțiți săturați de Cuvântul Meu, nu plecați în deșert (al lumii) și nu vă păstrați doar 

pentru voi înșivă hrana pe care v-am dat-o. V-am chemat pentru a vă potoli foamea și pentru ca mai apoi 

să faceți același lucru cu frații voștri, cei flămânzi. 

41 Acum că sufletul tău primește lumină prin acest Cuvânt - lasă-l să fie, vrea să Mă cunoască, vrea să 

știe cine este Cel care îl luminează, vrea să cunoască calea care îl conduce la țelul destinului său. 

42 Fericiți sunt cei care rup lanțurile sclaviei care îi leagă de lume pentru a fi cu Mine. Fericiți sunt cei 

care își înving slăbiciunile pentru lucrurile inutile și pasiunile umane pentru a-și păstra puritatea în minte și 

în inimă, căci Cuvântul Meu va cădea ca o sămânță în pământ fertil. 

43 Să nu credeți - pentru că M-ați ascultat în acest timp - că ați atins perfecțiunea. Trebuie să depuneți 

un mare efort pe cale și să puneți în practică învățăturile Mele pentru a atinge această perfecțiune prin 

faptele voastre de iubire. 

44 Aici, pe pământ, spiritul vostru nu va atinge cea mai mare înălțare, de aceea vă spun: Nu credeți că 

această viață este singura și nu vă priviți trupul ca și cum ar fi etern. Cu adevărat, vă spun, această materie 

corporală pe care o iubiți atât de mult este doar crucea voastră. 

45 Prindeți Cuvântul Meu, realizați că în simplitatea lui se află esența Mea, care este viață, vindecare 

și pace. Bărbații îți pot vorbi cu cuvinte elocvente. Dar pentru a vă oferi esența vieții pe care o conține 

simplul Meu Cuvânt - asta nu vor putea face niciodată. 

46 Astăzi îi aud pe oameni vorbind despre lege, justiție, pace, egalitate și fraternitate. Dar vă spun cu 

adevărat că acolo unde nu există iubire, nu va exista nici adevăr, nici dreptate și cu atât mai puțin pace. 

47 Când vă vorbesc despre iubire, mă refer la legătura divină care unește toate ființele. Nu mă refer la 

dragoste așa cum o înțeleg oamenii. Acolo unde există egoism și pasiuni josnice, nu există dragoste 

adevărată. Îl iubesc atât pe cel care Mă neagă și Mă rănește, cât și pe cel care Mă recunoaște și Mă 

onorează cu faptele sale. 

48 Dacă unii sunt fericiți pentru că știu că sunt iubiți de Mine, iar alții le sunt indiferenți, mantia Mea 

părintească continuă să-i acopere pe toți, pentru că iubirea este neschimbătoare. 

49 Nimeni nu Mă poate împiedica să vă iubesc, așa cum nu poate împiedica soarele să vă trimită 

lumina sa. Dar nu uitați că Eu sunt și Judecătorul și că nimeni nu poate împiedica sau evita judecata Mea, 

așa cum nici o ființă umană nu poate opri forțele naturii atunci când acestea se dezlănțuie. 

50 Mergeți în legea Mea și veți înțelege că dreptatea Mea este inexorabilă. Îndepliniți instrucțiunile 

Mele și veți simți pacea chiar și în furtunile vieții. 

51 Umanitatea este divizată pentru că nu este guvernată de o singură lege. Fiecare națiune are 

propriile sale legi. Fiecare națiune urmează o învățătură diferită, iar când intri în case, (vezi că) toți tații își 

îndrumă copiii în moduri diferite. 

52 I-am dezvăluit omului darul științei, care este lumina. Dar omul a creat întuneric cu ea și a 

provocat durere și distrugere. 

53 Oamenii cred că se află în vârful progresului uman. La aceasta îi întreb: Aveți pace pe pământ? 

Există fraternitate între oameni, moralitate și virtute în case? Respectați viețile semenilor voștri? Arăți 

considerație pentru cei slabi? - Cu adevărat vă spun că, dacă aceste virtuți ar fi prezente în voi, ați avea 

cele mai înalte valori ale vieții umane. 

54 Confuzia domnește printre oameni, pentru că i-ați ridicat pe piedestal pe cei care v-au dus la ruină. 

De aceea, nu întrebați de ce am venit la oameni și abțineți-vă să judecați faptul că Mă fac cunoscut prin 

păcătoși și ignoranți, căci nu tot ceea ce considerați imperfect este așa. 

55 Omul este cel mai perfect lucru care există în lume. În el există asemănare cu Creatorul. El are în 

el trinitatea pe care o găsiți în Dumnezeul vostru: Spirit, suflet și trup, trei puteri care, unite, formează o 

ființă perfectă. 

56 Corpul ar putea exista fără spirit, numai prin intermediul vieții corporale animate, dar atunci nu ar 

fi o ființă umană. Ar avea suflet, dar ar fi lipsit de vocea conștiinței spiritului, prin care nu s-ar putea ghida 

pe sine, și nici nu ar fi fi ființa supremă, cunoscând legea prin spirit, distingând binele de rău și primind 

orice revelație divină. 

57 Aceasta este lumina celei de-a treia ere. Dar puneți la încercare pe cel care spune că nu Dumnezeu 

vă vorbește, ci omul acesta de aici. Cu adevărat vă spun că, atâta timp cât raza mea divină nu-i luminează 
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mintea, nu veți putea să-i smulgeți cuvinte de valoare spirituală și de adevăr, chiar dacă îl veți amenința cu 

moartea. 

58 Nu este nimic ciudat în faptul că, așa cum spiritul își folosește trupul pentru a vorbi și a se face 

cunoscut, el se detașează de acesta pentru o scurtă perioadă de timp, pentru a permite Tatălui tuturor 

spiritelor să se facă cunoscut în locul său: Dumnezeu. 

59 Eu vin la voi pentru că voi nu știți cum să veniți la Mine și vă învăț că rugăciunea cea mai plăcută 

care ajunge la Tatăl este cea care se înalță din spiritul vostru în tăcere. Această rugăciune este cea care 

atrage raza mea prin care mă auziți. Nu cântecele și cuvintele sunt cele care încântă Divinitatea Mea. 

60 Mai mult decât pe cei virtuoși, îi caut printre voi pe cei nevoiași, pe cei ignoranți, pe cei păcătoși, 

pentru a vă revela mila mea și a vă transforma în discipoli ai mei. 

61 În acest timp, trebuie să vă curăț sufletul și trupul de toate petele, astfel încât să puteți atinge 

adevărata înălțare. 

62 Îl aud atât pe cel care știe să se ridice în formă pură pentru a Mă invoca, cât și pe cel care, în 

ignoranța sa, Mă caută prin cel mai imperfect cult. Îi acopăr pe toți cu mantia Mea de iubire. 

63 Voi, cei care Mă ascultați în această perioadă, nu trebuie să credeți că vă aflați pe culmea 

spiritualizării, pentru că vă lipsesc încă multe lucruri pentru a ajunge la acest grad de dezvoltare. Și nici nu 

credeți că sunteți copii mici sau începători în Legea Mea, pentru că, deși faceți primii pași în această a treia 

eră, ați fost și voi discipoli ai Domnului în vremurile trecute. 

Când spiritul tău m-a auzit atunci, a tremurat, iar apoi, studiind Cuvântul Meu, a înțeles treptat 

respectul pe care Tatăl îl așteaptă de la copiii Săi. 

64 Dacă, deși Mă urmați, nu sunteți scutiți de încercări pe această cale, este pur și simplu pentru că nu 

ați ajuns încă la locuința Tatălui, unde El vă așteaptă pentru a vă face să simțiți adevărata pace și fericirea 

perfectă. 

65 Acum vă spun: Nu obosiți, nu vă retrageți din fața spinilor și a obstacolelor. Rugați-vă și Mă veți 

simți aproape și veți descoperi că sunt un bun însoțitor în călătoria voastră. 

66 Nu disperați și nu fiți ca materialiștii care văd doar ceea ce le prezintă viața materială. 

67 Oricine s-a rătăcit trebuie să se întoarcă pe urmele sale și să revină la punctul de plecare pentru a-și 

găsi liniștea sufletească. 

68 Este necesar să înțelegeți ce v-am chemat să faceți în Era a Treia, să vă cunoașteți responsabilitatea 

și sarcina. Pentru că nu veți fi responsabili doar pentru voi înșivă, ci și pentru numărul celor care vă sunt 

încredințați. 

69 De ce vă este frică? Înseamnă "iubirea reciprocă" un sacrificiu? Nu vedeți cum plâng frații voștri 

din neamuri? 

70 Războiul și-a întins mantia peste multe popoare de pe pământ, iar acest lucru va provoca foamete, 

ciumă și moarte. 

71 Nu lăsați ușa deschisă pentru război, pentru că va intra ca un hoț și vă va lua prin surprindere. 

Vegheați și rugați-vă! 

72 Buruienile vor fi smulse de la rădăcină din inimile oamenilor, iar sămânța bună va fi păstrată 

pentru a forma cu ea o nouă umanitate. 

73 Mulți bărbați și femei, din cauza atâtor dureri și distrugeri, încep să tânjească după Legea Mea, 

după Cuvântul Meu și după Pacea Mea. Totuși, ei nu știu încotro să-și îndrepte pașii pentru a Mă găsi. Nu 

v-ar bucura să veniți la ei în acele momente și să le puteți spune: "Aceasta este calea, aici este Maestrul 

divin". 

74 Recunoașteți cum îngropați fiecare pagină a învățăturii pe care v-o dau fără să înțelegeți scopul pe 

care îl are. 

75 Eu sunt Cartea, Cuvântul și Lumina. Poți tu să Mă renegi ascunzând adevărul? 

76 Te binecuvântez pentru că ți-ai pregătit inima ca pe un sanctuar. Câmpurile care sunt inimile 

voastre și-au deschis ființa lor interioară pentru a primi roua harului Meu care va face să germineze 

sămânța Cuvântului Meu. 

77 La masa Mea nimeni nu a fost servit mai bine decât altul, nimeni nu a fost favorizat sau umilit. 

Sunt oameni care Mă iubesc în moduri diferite: unii cu fervoare, cu perseverență și cu credință, alții cu 
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răceală, cu respingere și cu inconștiență. Dacă toți oamenii care caută pacea o vor găsi în Mine, vor 

înțelege că Cuvântul lui Hristos și promisiunile Sale au viață veșnică și că oricine Mă găsește în acest timp 

nu se va mai despărți niciodată de Mine, pentru că spiritul întrupat în acest timp a ajuns la o dezvoltare 

înaltă, care este experiență și lumină. 

78 Vă las ca niște torțe printre oameni. Prin faptele voastre, credința se va aprinde în multe inimi. Fiți 

atenți la acțiunile, la cuvintele și chiar la gândurile voastre! 

79 Nu lăsa niciodată mâna stângă să știe ce face mâna dreaptă, atunci sămânța iubirii tale va fi 

abundentă și roditoare. 

80 Ce ați făcut cu învățătura Maestrului? Tot nu văd reînnoirea dumneavoastră. Dar nu așteptați ca 

dreptatea Mea să vă afecteze lumea pentru a vă face să lucrați pentru pace. 

81 Pentru că simțiți dinainte că sunteți iertat, nu trebuie să abuzați de această iertare. 

82 Cele două perioade de timp trecute (Primul și Al Doilea Timp) au trecut fără ca spiritul tău să-și 

îndeplinească destinul în credincioșie. Astăzi s-a ivit o nouă oportunitate în fața sa, astfel încât, prin 

meritele sale, să inunde pământul cu pace, iar mizeria și durerea să scape de el. Este ocazia în care puteți 

imprima exemplul vostru în inimile fraților voștri, pentru ca ei să se despartă de viciu, de rău și, prin 

reînnoire, să-și recâștige sănătatea sufletului și a trupului. 

83 Adevărat vă spun că, dacă vă apropiați de împlinirea sarcinii voastre în acest moment fără să 

vegheați* și să vă rugați, veți vedea suprafața pământului acoperită de cadavre. 
* Această expresie biblică are sensul nu numai de vigilență spirituală, ci mai ales de mijlocire pentru ceilalți, 

pentru lume și de a ne simți responsabili pentru ea. 

84 Înțelegeți, oameni buni, că nu ați fost niciodată trimiși pe Pământ pentru a fi indiferenți la ceea ce 

se întâmplă în omenire. 

85 Vegheați și rugați-vă, nu vă așteptați ca acest an să vă aducă mângâieri. Acestea sunt perioade de 

luptă, de recuperare și de reflecție. 

86 Nu vă lipsiți de darurile Mele, căci atunci ați fi ca niște paria pe pământ. 

87 Rugați-vă pentru pacea națiunilor. Am vorbit prin intermediul conștiinței cu oamenii, cu cei care 

guvernează aceste națiuni și am văzut că inima lor este neclintită, că nu-și alungă din ea ura și ambiția. 

88 Veghează asupra credinței tale, asupra zelului tău de a mărturisi adevărul meu și nu te îngrijora de 

încercările pe care ți le provoacă frații tăi, pentru că mă iubești. Căci lucrarea Mea, doctrina Mea și Legea 

Mea sunt indestructibile, sunt nepătate. Vă spun acest lucru pentru că veți fi persecutați pentru că sunteți 

discipolii mei. Voința rea și minciuna te vor urmări. Dar de aceea nu trebuie să vă ascundeți în catacombe 

pentru a vă ruga și a căuta să Mă slujiți. Acele vremuri s-au încheiat. 

89 Ți-am eliberat spiritul și nimeni nu-l va putea opri în dezvoltarea sa. 

90 Instrucțiunile mele detaliate din această a treia eră vă vor ridica pe toți la un nivel mai înalt de 

dezvoltare, de unde îl veți vedea pe singurul vostru Dumnezeu. Atunci va fi pace în sufletul vostru, iar 

această pace va fi asemănătoare cu fericirea pe care o veți trăi atunci când, după ce veți cuceri Țara 

Făgăduinței și vă veți hrăni cu hrana eternă, veți trăi fericirea de a iubi și de a fi iubiți de Tatăl vostru 

Ceresc. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 60  
1 Veniți la masa Mea să mâncați pâinea învățăturii Mele. 

2 Veți auzi acum "Cuvântul", o, oameni buni! 

3 Văd dorința voastră de a Mă urma. Nu a contat pentru tine că inima ta este rănită de cei dragi; ea 

este sfâșiată. Dar haina duhului tău o văd intactă, căci răutatea omului nu poate ajunge acolo. 

4 Fericiți sunt cei care sunt batjocoriți și răniți de dragul cauzei mele și totuși își iau crucea cu 

blândețe și iubire, pentru că ei vor experimenta miracole de transformare în frații lor. 

5 Nu toți cei care alcătuiesc mulțimea care mă ascultă au credință. Îi descopăr printre ei pe noii 

farisei care se ascund și încearcă în zadar să găsească înșelăciune în adevăr. 

6 Am venit să vă învăț să vă înălțați sufletul pentru a descoperi esența acestui Cuvânt, care este mai 

presus de orice imperfecțiune umană. 

7 Voi răspândi esența spirituală care emană din acest cuvânt pe care ți-l dau în toate popoarele 

pământului, pentru că este sămânța unificării. Această învățătură va face omenirea să reflecteze și să 

înțeleagă multe puncte de vedere (spirituale). 

8 Legăturile rupte vor fi unite și diferențele dintre rase vor dispărea datorită spiritualizării. Pentru că 

va exista o singură închinare pentru singurul și unicul Dumnezeu adevărat. 

9 Astfel, veți începe să formați o singură familie pe pământ și vă voi lăsa o torță mare și infinită care 

va lumina calea spirituală a tuturor copiilor mei. 

10 Partea mea străpunsă lasă încă să curgă un izvor de apă care este mântuire și balsam de vindecare 

pentru voi. 

11 Eu deschid calea pentru ca străinul să vină în această națiune și să audă Cuvântul Meu prin această 

proclamare. 

12 Dacă în Epoca a doua vă spuneam: "Cine îl cunoaște pe Fiul, îl cunoaște pe Tatăl", astăzi vă spun, 

când vă vorbesc în calitate de Duh Sfânt: Eu sunt Hristos și Eu sunt Tatăl, căci Cuvântul care a vorbit în 

Hristos era Cuvântul lui Dumnezeu, care este același pe care îl primiți și voi astăzi. 

13 A fost necesar să vă vorbesc prin intermediul simbolurilor, al alegoriilor și al parabolelor, pentru 

ca voi să înțelegeți învățăturile de spiritualizare pe care vi le-am adus în acest timp. 

14 Dar a sosit ceasul în care veți înlătura orice act exterior de închinare din închinarea voastră la 

Dumnezeu și Mă veți căuta cu duhul. 

15 Înțelegeți că eu nu vin în casa materială în care intră corpurile voastre. Eu vin în casa pe care 

gândurile voastre o pregătesc pentru Mine. 

16 Bucurați-vă astăzi în Cuvântul Meu. Când va veni anul 1950, Spiritul meu nu vă va părăsi, pentru 

că este în voi și în toate lucrurile create. Dar nu Mă veți mai auzi în această formă. Când am venit spiritual 

pentru a Mă face cunoscut omenirii, voi vă veți ridica spiritual la Mine după aceea. 

17 Veniți cu frică în fața Stăpânului pentru a Mă întreba: "Doamne, va fi sămânța noastră plăcută 

înaintea Ta?". - La aceasta vă răspund: Dacă ai vorbit cu iubire, dacă ai avut milă de cei bolnavi, dacă ai 

iertat greșeli, ai fost pe placul Tatălui tău. 

18 Semănați sămânță bună ca să culegeți roade bune. Dacă semănați iubire și culegeți dezamăgire în 

lume, nu vă pierdeți credința și lăsați cauza voastră în seama Mea, căci pe Mine Mă slujiți și de la Mine 

veți primi răsplata. 

19 V-am învățat să semănați în lume pentru a secera în ceruri. 

20 Nu vă căutați răsplata pe pământ și nu uitați că împărăția Mea nu este din lumea aceasta. 

21 În acest timp, forțele naturii sunt dezlănțuite pentru a-i purifica pe cei aleși de Mine și pentru a-i 

pregăti să predice Cuvântul Meu. 

22 Inspirația mea îi luminează pe cei care m-au căutat, care sunt destinați să fie discipolii mei. Vocea 

lui Ilie este ca un clopot care sună, care trezește spiritele și proclamă prezența Mea. 

23 Lucrarea pe care v-o ofer este arca în care cei care intră în ea vor fi salvați, căci până când veți 

primi ultimul dintre aceste mesaje, elementele se vor dezlănțui și vor biciui oamenii. Și voi veți fi puși la 

încercare și atunci voi cunoaște credința și încrederea pe care le-ați pus în Mine. Veți fi cercetați și mulți 

dintre frații voștri care v-au judecat rău din ignoranță vi se vor alătura când vor cunoaște învățătura mea. 
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Nu numai oamenii vor primi instrucțiunile Mele în această perioadă, ci și spiritele care trăiesc în valea 

spirituală vor fi ridicate la un nivel mai înalt. 

24 Iubiți ucenici, vegheați cu zel la lucrarea mea, urmați instrucțiunile mele și veți da mărturie despre 

mine împreună cu ei. Maria, mama voastră iubitoare, coboară la fel și vă umple de har, învățându-vă 

iubirea desăvârșită și transformându-vă inima într-un izvor de milostivire, pentru ca voi să puteți săvârși 

mari fapte de iubire printre frații voștri și să cunoașteți adevărul. Ea este colaboratoarea Mea și, pe lângă 

Cuvântul Meu ca Stăpân și Judecător, mai este și Cuvântul ei ca Mamă și Avocat. Iubiți-o, oameni buni, și 

chemați-i numele. Vă spun cu adevărat, Maria vă veghează și vă stă alături, nu numai în aceste zile de 

încercare, ci și în veșnicie. 

25 Îi consider pe oamenii Mei responsabili pentru aceste manifestări de iubire pe care le predau. Toți 

cei care au învățat de la Mine, pregătiți și învățați pe "ultimii" adevărul Meu. 

26 Mulți dintre cei care sunt flămânzi și însetați de Cuvântul meu divin vor veni la voi și își vor 

satisface dorința de cunoaștere prin învățătura mea. Eu vă voi privi de dincolo și orice faptă bună pe care o 

veți face în folosul fraților voștri va fi binecuvântată și roadele ei se vor înmulți. Pe de altă parte, orice 

încălcare sau denaturare a Legii Mele va fi judecată și pedepsită de justiția Mea perfectă. 

27 Credeți și acționați fără fanatism. Ridicați-vă și așezați-vă la un nivel de la care să puteți instrui pe 

toți frații voștri fără a ține cont de crezuri sau doctrine. Nu ezitați să faceți bine cuiva aflat în nevoie doar 

pentru că practică o închinare înapoiată sau imperfectă față de Dumnezeu. Mai degrabă, lasă-ți munca ta 

dezinteresată să-i câștigi inima. Nu vă închideți în grupuri și nu vă limitați astfel câmpul de activitate. Fii o 

lumină pentru orice duh și un balsam în orice necaz. 

28 Sunteți ca un călător care se așează la umbra unui copac pentru a se odihni și apoi își continuă 

drumul. Când te chinuiește setea - aici, în învățătura Mea, este un izvor cu apă limpede ca cristalul. Când 

forțele tale sunt epuizate - odihnește-te. Dacă tristețea vă cuprinde inima, așteptați și veți auzi cântecul 

privighetorii care vă va face să uitați de vicisitudinile vieții. Dar când ți se face foame, rupe fructul copt 

din pom și mănâncă. 

29 Iată că Maestrul vă vorbește în parabole simple, ca să înțelegeți învățătura Mea. 

30 Nu vreau să vă opriți pe drum și nici nu vreau ca mâine să tăceți atunci când oamenii vă vor întreba 

despre ceea ce ați auzit de la Mine. Nu este voia Mea ca voi să Mă ocărâți cu disperare după 1950, pentru 

că M-am îndepărtat de voi. 

31 Recunoașteți cu câtă blândețe și constanță am venit să vă dau Cuvântul Meu și să vă învăț să 

transmiteți, silabă cu silabă, cuvintele Mele divine. 

32 Discipoli, nu vă cer să atingeți perfecțiunea în faptele și cuvintele voastre. Dar cer de la voi toată 

puritatea, ajutorul și sinceritatea de care sunteți capabili. 

33 Păstrează natura mea în inima ta, astfel încât atunci când vorbești, cuvintele tale să fie impregnate 

de ea și să emoționeze inima fraților tăi. Dacă cuvântul tău nu are această calitate, nu vei fi crezut și vei fi 

lăsat să propovăduiești singur în deșert, vântul va lua acele cuvinte și nu vei fi semănat nimic. Ce stimulent 

îl va susține în munca de zi cu zi pe cel care se străduiește astfel? Va trebui să se afunde în deznădejde. 

34 Chiar acum vă spun că trebuie să vă umpleți de putere, de curaj, pentru luptă. Căci nu te aștepta ca 

în pusilinitatea și în momentele tale de amărăciune cineva să te consoleze întotdeauna. 

35 Dar dacă știți cum să vă pregătiți încă de astăzi, nu vă veți simți niciodată abandonați și nici nu veți 

simți că nu sunt cu voi, chiar dacă nu mai ascultați Cuvântul Meu. Dacă Mă căutați și Mă iubiți, veți simți 

prezența Mea oriunde v-ați afla și în momentul în care veți avea nevoie de ea. 

36 Căutați-Mă mereu și în modul cel mai bun care vă este posibil, atunci veți găsi în Mine pe Tatăl, 

Maestrul și Prietenul. 

37 Niciodată nu am refuzat mila Mea celui care a cerut-o, chiar dacă a venit "acoperit de lepră". Nu 

am interzis niciodată nimănui să ia pâine de la masa Mea. 

38 Așa te pregătesc, căci de pe buzele tale va ieși Cuvântul Meu, și el va fi mângâiere, profeție, 

balsam și apărare în necazurile omenirii. 

39 Vedeți urmele de suferință lăsate de război, și totuși oamenii nu vor să se trezească din inerția lor 

spirituală. Dar, în curând, în lume vor avea loc evenimente care vor zgudui omenirea și o vor face să-și 

schimbe direcția. 
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40 Forțele naturii vor cere dreptate și, atunci când se vor dezlănțui, vor face ca unele părți ale 

suprafeței pământului să dispară și să devină mări, iar mările să dispară și să apară în locul lor uscat. 

41 Vulcanii vor erupe pentru a anunța momentul judecății și toată natura va fi violent agitată și 

zguduită. Rugați-vă ca să vă comportați ca niște buni ucenici, pentru că acesta va fi momentul potrivit 

pentru ca învățătura spirituală trinitaromariană să se răspândească în inimi. 

42 Plini de bucurie veniți astăzi la Mine să cântați "Osana" pentru că ați auzit vocea și Cuvântul Meu 

în cele Trei Vârste și pentru că recunoașteți că Eu sunt Singurul Dumnezeu care S-a revelat umanității în 

cele Trei Vârste. 

43 Voi nu vedeți niciun mister în Treimea Mea, pentru că în realitate nu există niciun mister. Eu sunt 

un singur Dumnezeu care s-a revelat în trei perioade de timp. Oamenii sunt cei care devin confuzi atunci 

când se adâncesc în opiniile și științele lor. 

44 Cartea de învățătură este deschisă în fața voastră, dar Maestrul este cel care alege lecția. Atunci 

simțiți că vă transformați din novici în discipoli, în funcție de dragostea, credința și voința pe care le 

folosiți atunci când mă ascultați. 

45 Unii nu M-au înțeles, deși Mă aud și cred în Prezența Mea. Alții, realizând măreția revelației Mele, 

nu s-au ridicat pentru a se reînnoi și a-și îndeplini sarcina. Alții vor să răspândească învățătura Mea printre 

oameni, dar se tem de umanitate și simt că buzele lor tac. Și mai sunt și cei care Mi-au spus: "Învățătorule, 

lasă-mă să mă bucur de plăcerile lumii și, când mă voi plictisi de ele, voi veni la Tine". - O, voi, 

ignoranților care vorbiți astfel Domnului vostru fără să vă gândiți că nu știți care este ultima zi a vieții 

voastre! Dar când o vei vedea venind, te vei lupta cu moartea, cea invincibilă. Dar sufletul tău se va 

desprinde de carne și atunci va auzi vocea conștiinței sale spunându-i că se află în prezența Mea fără fapte 

bune, cu mâinile goale, și că a ratat ocazia de a se apropia de Tatăl său. 

46 Eu aleg acum dintre oameni pe cei care Mă vor urma plini de credință și de statornicie, pentru ca ei 

să răspândească legea în toată lumea, după exemplul Domnului lor. Știți că nu favorizez pe nimeni, dar că 

nu sunteți toți pregătiți să fiți aleși. 

47 Încă din primele timpuri ale umanității, m-am folosit de cei care s-au echipat, de cei care au 

pătruns învățătura Mea, pentru a transmite mesajele Mele și Legea Mea celorlalți prin mijlocirea lor. 

48 Când i-am vorbit lui Avraam, el a auzit cuvântul Meu și, prin credință, a văzut pe Domnul său. 

Acea voce i-a spus patriarhului: "Văd că ești drept pe pământ și fac un legământ cu tine. Este voia Mea să 

fac să iasă din voi generații numeroase, care vor forma un popor care Mă va cunoaște și Mă va iubi, și în el 

vor fi binecuvântate toate națiunile pământului." 

49 I-am dat lui Avraam un fiu pe care l-a numit Isaac și pe care l-a iubit mult și, pentru a-i pune la 

încercare credința și ascultarea, i-am cerut să îl sacrifice. Avraam a tremurat în carnea și în sufletul său; 

dar, recunoscând că era o poruncă divină pe care o primise, a cerut în rugăciunea sa doar puterea de a 

îndeplini această misiune supremă și s-a pregătit pentru sacrificarea fiului său. 

50 Acest lucru a fost de ajuns pentru Mine și, când brațul lui Avraam s-a ridicat pentru a împinge, i-

am reținut mâna, i-am redat viața Fiului iubit și i-am dat sărutul Meu de pace. Numai unul dintre aleșii 

Mei putea trece acest test; de aceea l-am ales pe el, pentru ca exemplul lui să fie scris pentru oamenii din 

vremea lui și din vremurile următoare. 

51 După aceea, Iehova v-a trimis Cuvântul Său, făcut om în Isus, pe care L-ați supus la încercare și a 

Cărui viață Mi-ați cerut-o pentru a putea crede. Iar iubirea Mea infinită, care este de neînțeles pentru voi, 

vi L-a predat ca pe un miel blând, pentru ca, prin acceptarea sângelui Său, să vă ridicați la viața veșnică. 

Acum puteți măsura bine dragostea Mea pentru voi, păcătoșii. 

52 Astăzi te caut din nou. Dar Eu nu scriu Legea în piatră și nici nu întruchipez Cuvântul Meu într-o 

ființă umană. Spiritul Meu Sfânt vine să vorbească prin mintea omului inspirat de Mine, pentru a vă 

pregăti pentru ca apoi să intrați direct din spirit în spirit în comuniune cu Divinitatea Mea. 

53 Spiritul lui Ilie este cel care a deschis porțile acestei epoci, în care v-am dezvăluit noile învățături 

cuprinse în cea de-a șasea pagină a Cărții celor șapte peceți, Cartea Vieții, a cărei lumină va lumina până și 

ultimul colț al lumii. 

54 Voi aparțineți din punct de vedere spiritual neamului lui Avraam, poporului în care toate profețiile 

și promisiunile pe care vi le-am dat prin patriarhi s-au împlinit de-a lungul veacurilor. 
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55 Acum vă încredințez un nou testament, care este ca un chivot, pentru ca omenirea să se salveze în 

el. 

56 Lucrați, semănați, dar faceți-o în cadrul Legii Mele. Când vă voi spune: Voința Mea este a ta și 

voința ta este a Mea, îți pot repeta acest lucru, dar întotdeauna numai atunci când intențiile tale sunt 

permise. Ține minte că nimic nedrept nu ar fi trebuit să iasă din tine, de vreme ce ai ieșit neprihănit și curat 

din sânul lui Dumnezeu. Ți-am dat pământul, plin de binecuvântări, pentru ca oamenii să-l folosească ca 

pe o casă temporară. 

57 Dacă Eu M-am făcut cunoscut oamenilor în toate timpurile, de ce simt ei nevoia să-mi facă o 

imagine cu propriile lor mâini pentru a se închina la Mine în ea? 

58 Oameni buni, ispășirea voastră în acest moment a fost să căutați în noroi o bijuterie de o valoare 

inestimabilă. În ce sens? Pentru că v-ați pierdut moștenirea pe care o aveați în trecut pe pământul pe care îl 

locuiți și pe care l-ați transformat într-o baltă împuțită. Ați venit în prezența mea fără ea și a trebuit să vă 

trimit să o căutați pentru ca atunci când v-ați întors la mine să mi-o prezentați. Această bijuterie este 

totalitatea virtuților. Fă binele, și cu cât îl practici mai mult, cu atât mai puternice vor fi razele de lumină 

pe care le va da. 

59 Nu Mă învinovățiți că am venit să vă învăț în vremuri de durere și necaz, căci nu Eu am creat 

durerea. 

60 Fiți lucrătorii Mei buni și vă voi trimite în provincii pentru a vesti această învățătură. Atunci nu 

învățați nimic inutil și nu amestecați credința adevărată în spiritualitate cu idei superstițioase. Dacă ați 

adăuga astfel de idei la lucrarea Mea, ar fi mult mai bine pentru voi să tăceți. 

61 Vorbiți despre Adevărul Meu și Eu vă voi răsplăti cu inspirația Mea, așa cum am răsplătit trezirea 

spirituală a acestui popor și a purtătorilor Mei de cuvânt, făcând să curgă Cuvântul Meu din ce în ce mai 

abundent. 

62 Simțiți prezența mea divină printre voi. A fost voința Mea să surprind poporul Meu în această zi. 

63 Astăzi vă întreb: Ce ați făcut cu munca pe care v-am încredințat-o? Ce ați făcut cu învățăturile 

mele și cum ați transmis mesajul meu fraților voștri? - Voi tăceți la întrebările Mele, oameni buni, pentru 

că știți că aceste întrebări v-au fost deja puse de conștiința voastră. 

64 Vă simțiți ca niște copii mici față de Maestru și plângeți în tăcere. Vă iert și vă acord încă o 

perioadă de timp pentru ca în ea să deveniți în sfârșit adevărați discipoli. 

65 Știi bine că nu ți-a lipsit instrucția, că ți-am dat multe stimulente pe drum, pentru ca tu să continui 

pe cale. Într-adevăr, Eu Mă arăt ca un judecător, dar mai întâi vă las să simțiți dragostea Mea părintească. 

66 Oameni buni, dacă aș da pace națiunilor de dragul reînnoirii și îmbunătățirii voastre, ați accepta cu 

bucurie această condiție și v-ați strădui să o îndepliniți? - Gândiți-vă la ceea ce vă spun vouă, ucenicilor! 

67 Am venit plin de iubire și de blândețe, ca să învățați să vă iubiți unii pe alții și să deveniți umili. Eu 

sunt exemplul și cartea. Ascultați-l din nou pe Hristos, căci El este Calea, Adevărul și Viața. 

68 Nu numai Eu M-am făcut cunoscut, ci și Maria, Mama voastră cea mai iubitoare, și Ilie, Păstorul 

vostru spiritual, pentru ca voi să înțelegeți că aceasta este ultima perioadă în care Dumnezeu se face 

perceptibil fizic prin intermediul minții umane, pentru a fi văzut, auzit și simțit de om. 

69 Dacă voi, care ați auzit acest Cuvânt, îl veți îmbrățișa cu dragoste și îl veți face cunoscut așa cum 

v-am învățat, adevărat vă spun că sămânța voastră va continua până la al șaptelea neam. Dar dacă nu veți 

da dovadă de ascultare și de milă, durerea va fi resimțită de copiii voștri și de urmașii lor. 

70 Veți avea mult de muncit în sânul comunității voastre, dar pentru ca meritele voastre să fie luate în 

considerare, trebuie să vă uniți în gândire și voință, trebuie să vă iubiți ca frați și surori și să fiți gata să vă 

iertați insultele. Atunci veți rupe lanțurile care vă leagă de materialism, iubire de sine și egoism și veți 

începe să trăiți și să suferiți pentru alții. 

71 Ilie este cu tine și lumina lui te luminează pentru ca tu să poți completa sanctuarul din inima ta, așa 

cum ți-a dat curajul de a-ți da jos idolii de pe piedestalurile lor. Raza lui Ilie a venit întotdeauna pentru a 

eradica idolatria, superstiția, ignoranța și i-a făcut pe oameni să recunoască puterea Dumnezeului 

adevărului. 

72 Oameni buni, în aceste vremuri de necazuri, căutați refugiu sub mantia de pace a Mariei și rugați-

vă pentru toți oamenii, atât pentru cei care o recunosc ca Mamă Divină, cât și pentru cei care nu o 

recunosc. 
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73 Vedeți cum războiul se răspândește ca uleiul pe apă. Buruienile vor fi smulse din rădăcină, astfel 

încât pământul va fi din nou curat. 

74 Vegheați și rugați-vă pentru pacea națiunii voastre și păstrați Cuvântul Meu în inimile voastre, 

pentru că sunteți încă în timpul în care îl puteți auzi. Dar, în curând, această perioadă se va încheia. 

75 Primesc rugăciunea acestui popor, care trimite și el cererile sale către Regina Cerului, care vă 

mângâie și vă pune o floare spirituală în inimă. 

76 Ferice de cei care îmi urmează pașii. Voi îmi auziți vocea pe care v-o trimit din perfecțiune, o voce 

care se aude în tot universul sub multe forme. 

77 Nimeni nu se poate ascunde de privirea Creatorului, căci El este omniprezent. Te urmăresc oriunde 

te duci, ca propria ta umbră. Niciun gând nu poate scăpa Divinității Mele și nu există nicio lucrare care să-

mi fi rămas ascunsă sau necunoscută. Eu sunt atât cu spiritele drepte care locuiesc în case înalte, cât și cu 

cei a căror confuzie mentală i-a făcut să creeze și să locuiască în lumi de întuneric. 

78 Eu sunt cu toți. Pentru unii sunt cel așteptat, pentru alții sunt cel persecutat. Duhul Sfânt 

îndepărtează acum vălul întunecat care vă acoperea, pentru ca fiecare ochi să se poată reîmprospăta în 

această lumină. Eu sunt Viața veșnică care îi caută pe "morți" pentru a-i învia. 

79 Ridică-te spiritual în rugăciunea ta în așa fel încât să ajungi la pragurile veșniciei, unde timpul nu 

trece și unde totul este pace și fericire, căci acolo vei fi satisfăcut de viața adevărată. 

80 Gândiți-vă că pentru toată lumea va veni inexorabil momentul în care va intra pentru totdeauna în 

acea lume. Atunci de ce insiști să trăiești aici, în această lume? Cât de mică este credința și speranța ta în 

viața spirituală când te agăți atât de strâns de pământ și când văd că pe el îți dorești să-i revezi pe cei care 

ți-au fost rude și care acum trăiesc în spiritualitate, în lumi mai bune decât aceasta. De ce vrei ca ei să vină 

din nou în Valea Lacrimilor pentru a plânge și a mânca pâinea ta amară, când de acolo de unde locuiesc ei 

pot deja să privească reflecția Țării Făgăduinței? 

81 Simțiți că dreptatea Tatălui se manifestă în tot universul. Dar vă spun că nu trebuie să confundați 

dreptatea Mea cu pedeapsa în sensul obișnuit. Timpul prezent v-a luat pe nepregătite pentru că ați lăsat 

vremurile și darurile voastre nefolosite, și din acest motiv vă simțiți pedepsite. 

82 Discipoli, treziți-vă și conștientizați timpul în care trăiți. Vă spun: așa cum nimeni nu poate opri 

dreptatea mea, tot așa nimeni nu poate închide porțile de dincolo pe care mila mea le-a deschis pentru voi. 

Nimeni nu va putea împiedica mesajele de lumină, speranță și înțelepciune să ajungă la oamenii din acele 

lumi. 

83 Eu sunt singurul proprietar al acestui regat și cheia lui se află în învățătura Mea. Prin urmare, 

înțelegeți tot harul pe care vi l-am acordat vouă, umili spiritualiști. Pentru că nicio comunitate de credință 

sau confesiune din acest timp nu are manifestarea Cuvântului Divin sau prezența ființelor spirituale de 

lumină trimise prin Voința Mea. 

84 Lăsați marile confesiuni sau secte să judece greșit aceste învățături, lăsați-le să respingă această 

manifestare și să vă condamne. Motivul este că au uitat sau nu vor să înțeleagă că Hristos deține cheia 

tuturor misterelor Duhului. Acum veți vedea cât de mulți dintre cei care pretind că Mă urmează vor fi, în 

realitate, cei care Mă persecută. Dar Cuvântul Meu va trebui să se împlinească. 

85 Aceasta este a treia oară când Hristos vine în lume "pe nor", plin de măreție și înconjurat de ființe 

spirituale de lumină, pentru a elibera și răscumpăra oamenii. Tuturor le-am dat semne ale prezenței Mele, 

la fiecare ușă am bătut. Dar, deși au auzit pașii Mei, s-au lepădat de Mine. Numai voi, cei umili, care 

purtați în spiritul vostru sămânța poporului lui Dumnezeu, ați crezut în Mine; M-ați simțit și M-ați primit 

în inimile voastre. 

86 Nimeni nu a reușit să împiedice aceste manifestări sau să vă oprească calea, căci adevărul este 

lumină și o sabie invincibilă. 

87 Astăzi știți că venirea mea în acest moment nu a fost pentru a vă copleși cu comorile lumii. Cu 

toate acestea, ca o dovadă în plus a prezenței Mele printre voi, ați experimentat în mod tangibil iubirea 

Mea grijulie, fie că v-ați recăpătat sănătatea pierdută, fie că vi s-au deschis porțile muncii, fie că ați primit 

manifestările Mele sub atâtea forme câte v-am dăruit. 

88 Tuturor vă voi da dovezi ale prezenței Mele, atât în plan spiritual, cât și în plan material. 
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89 Religiile și confesiunile lumii: Deschideți-vă porțile și veniți la Mine în râuri! Oameni de putere: 

Ridicați-vă și încercați lucrarea Mea! Bărbați, femei, căutați-Mă, aveți milă de voi înșivă! Dacă acest 

popor nu este pregătit să vă primească, eu vă voi primi, vă voi vindeca și vă voi da Pâinea Cuvântului meu. 

90 Omenire, rogu-vă, vă aștept pentru a vă dezvălui misterul celui de-al treilea timp. 

91 Te aștepți la fericire în lume? Știți bine că acest pământ, în loc să dea lapte și miere, dă lacrimi și 

moarte, după voia omului. 

92 Pregătiți-vă, pentru că mâinile voastre vor fi cele care vă vor distruge idolatria, odată ce veți 

practica închinarea spirituală la Dumnezeu cu toată dragostea voastră. 

93 Priviți, oameni buni, căci bătălia se apropie și adversarul se apropie. Nu va fi Faraonul din prima 

perioadă sau Cezarul din cea de-a doua. Ceea ce caută să vă conducă înapoi în robie - de teama dezvoltării 

voastre și a luminii voastre de cunoaștere - va fi întunericul tuturor veacurilor care vă învăluie și vă 

amenință. Pentru aceasta v-am dat sabia de lumină ca să luptați. În această lumină vor fi credința, 

înțelepciunea și caritatea. 

94 Iertarea va fi una dintre virtuțile care va avea cel mai mare merit în fața justiției mele. Vă spun din 

nou: "Iubiți-vă unii pe alții". 

95 Iubirea mea va unifica toți oamenii și toate lumile în una singură. În fața Mea vor dispărea 

diferențele de rase, limbi și triburi, și chiar și diferențele care există în dezvoltarea sufletului. 

96 Între Dumnezeu ca judecător și om există un nivel de mediere, care este Maria, mama cea mai 

iubitoare, în a cărei iubire spiritele se spală și se purifică pentru a se prezenta apoi în fața Domnului lor. 

97 Chiar dacă neascultarea lui Adam, crima lui Cain și confuzia Babilonului încă apasă asupra 

omenirii - vă voi da ocazia să vă eliberați de aceste pete. 

98 Vă ofer acest izvor de apă cristalină și pură, pentru ca voi să vă potoliți setea la el și să vă curățați 

de orice murdărie. Dar vegheați asupra primăverii, pentru că vor apărea oameni care vor dori să vă 

amăgească cu false învățături spirituale și vă vor spune că îl iubesc pe Dumnezeu și pe Maria. Fiți în 

gardă, căci prin aceasta vor să vă despartă de obstacol (de Domnul). Vor apărea cei care vor amesteca 

învățăturile Mele cu învățăturile oamenilor. Trăiți vigilent! Căci se apropie deja ceasul în care vă voi 

chema la judecată. Atunci Prezența Mea va fi ca un tunet în furtună și Lumina Mea ca un fulger care răsare 

în Est și se stinge în Vest. Atunci îi voi chema pe cei o sută patruzeci și patru de mii de oameni marcați de 

Mine pentru a-și preda recolta în fața justiției Mele. Unii vor fi în materie, iar alții în spirit. 

99 Cei care m-au urmat în 1866 vor fi prezenți la această judecată pentru a răspunde și ei pentru prima 

lor sămânță. Înainte de a veni pacea, va fi judecată. Îi veți vedea pe cei puternici ridicându-se împotriva 

celor puternici, dar în aceste bătălii puterea și aroganța lor se vor epuiza. Atunci pământul va fi fost scăldat 

în sângele păcătoșilor, dar și al celor nevinovați. Dar când aceste necazuri se vor sfârși, pacea va veni în 

popoare, pentru că oamenii Îl vor recunoaște pe Dumnezeu ca fiind singurul puternic și drept. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 61  
1 Când raza mea divină coboară la tine, îngerii se unesc cu sufletul tău în rugăciune și adorare pentru 

Tatăl. 

2 Teama de dreptatea Mea a sporit fervoarea acestui popor pe măsură ce experimentează forțele 

naturii care se dezlănțuie în aceste zile de încercare. De ce ești disperat? Nu v-am învățat eu să vă rugați și 

să vă înarmați cu credință? 

3 Considerați că forțele naturii vă arată împlinirea profețiilor din vremurile trecute. Dacă sunteți 

destinați să fiți martori și să vedeți aceste evenimente, nu vă speriați de voința Tatălui vostru. Totul are 

rolul de a te purifica. 

4 Fiecăruia dintre voi îi încredințez un număr de inimi pentru a le conduce prin Cuvântul și exemplul 

Său. Dar, dacă veți deveni slabi în încercări, ce încredere veți putea insufla fraților voștri în ceea ce 

privește învățătura Mea? - Printre oamenii care vă urmează, există inimi de piatră, unde numai faptele 

bune reușesc să le miște și să le convertească la învățătura mea. 

5 Trăiți treji și fiți sensibili, pentru că la fiecare cotitură și în fiecare loc vă voi aduce un nevoiaș și 

nu trebuie să treceți pe lângă el fără să-i simțiți nevoia. Chiar și cei pe care îi vedeți o singură dată în viață 

fac parte din mulțimea care v-a fost încredințată. Ei vă vor recunoaște în viața de apoi. 

6 Nu vă uitați la imagini de durere doar din curiozitate. Fiți întotdeauna animați de cele mai nobile 

sentimente, pentru ca faptele voastre să conțină adevărata caritate și să aduceți mângâiere fraților voștri. 

Nu evitați un spital și nu vă îngroziți de un lepros, de un infirm sau de cineva care suferă de o boală 

contagioasă. Nu priviți o închisoare cu dispreț sau repulsie și nu treceți pe lângă ea fără să vă rugați pentru 

cei care se află în ea. Întinde-ți mâna cu iubire spre cei căzuți, spre cei uitați de oameni. Cât de mult bine le 

veți face în sufletele lor! 

7 Întărește-ți inima pentru luptă! Nu vreau soldați slabi în rândurile Mele. Prezența ta în calea fraților 

tăi poate însemna pentru ei mântuire, eliberare, sănătate și pace. 

8 În curând voi termina Cuvântul Meu printre voi, iar cei care nu au vrut să îl poarte în inimile lor, să 

fie pregătiți pentru ca durerea să îi uzeze. Cum ar putea ei să fie martori ai noii Mele manifestări dacă nu 

sunt pregătiți. 

9 Dacă în Era a doua, Cuvântul Meu a vorbit prin copilul Isus învățătorilor Legii și a făcut ca buzele 

lor să tacă la întrebările Mele, iar Eu i-am uimit cu răspunsurile Mele, atunci, cu adevărat vă spun, în 

această Epocă, Cuvântul Meu va ajunge și la noii învățători ai Legii, la teologi și savanți, pentru a-i întreba 

și a le răspunde; pentru aceasta trebuie să vă pregătiți. Vă voi trimite să dați această mărturie omenirii și, 

dacă oamenii nu vă vor crede, le voi spune: "Dacă nu-i credeți pe trimișii Mei din cauza sărăciei și a 

umilinței lor, credeți-i din cauza minunilor lor." - Lucrările discipolilor mei vor fi însoțite de semne în 

natură și în viața națiunilor, care vor face ca omenirea să reflecteze asupra adevărului învățăturii mele. 

10 Nu vreau ca cei însemnați să se întoarcă în valea spirituală învăluiți în întuneric după ziua lor de 

muncă pământească. Vreau să le primesc pline de lumină, putere și iubire, pentru a le trimite apoi pe 

pământ ca ființe spirituale, ca o armată invizibilă care netezește drumurile, eliberează prizonierii, trezește 

pe cei care trăiesc în ignoranță, în aroganță sau în vicii. Ce se va întâmpla cu cei care, deși au primit 

semnul Duhului Sfânt, se vor trezi fără lumină și fără merite în lumea de dincolo? Îi va trimite Domnul 

printre oștile Sale de lumină, sau va trebui să îi întrupeze din nou pentru a le spăla impuritățile? 

11 Adevărat, adevărat vă spun că nu știți ce vremuri îi așteaptă pe oameni pe acest pământ și nici nu 

vreți să locuiți pe el în acele zile. 

12 renunțați, renunțați la păcat, căci Sabia mea de justiție divină vine neiertătoare să distrugă răul. Îi 

voi ajuta pe cei care luptă pentru mântuirea lor și îi voi ajuta cu mila Mea pe cei care plâng din cauza 

greșelii oamenilor. Da, oameni buni, există bărbați și femei care veghează pentru a rămâne în virtute, în 

bunătate, și părinți care se roagă pentru ca copiii lor să nu se abată de la calea cea bună. 

13 Vă îndemn la o penitență bine înțeleasă, în care nu renunțați la nimic din ceea ce este benefic 

pentru suflet și trup, dar în care vă eliberați de tot ceea ce este dăunător, oricât de benefic și confortabil vi 

s-ar părea - chiar dacă această renunțare înseamnă un sacrificiu. 
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14 Oriunde mergeți, lăsați o dâră de iubire și de milă pentru ca oricine trece pe acolo să primească 

lumina. Atunci îl veți lua cu adevărat ca exemplu pe Maestrul vostru. Vă spun cu adevărat, una dintre cele 

mai adânci urme pe care le puteți lăsa în inimile fraților voștri este aceea de a ierta insultele primite. 

15 Inima ta s-a deschis cu smerenie pentru a-și mărturisi vina în fața Domnului său, iar eu, asupra 

căruia cad toate greșelile, îți acord iertarea mea ca o suflare de pace care îți liniștește spiritul și îți umple 

inima de speranță. Ce poate cere mai mult sufletul tău în exilul în care se află? 

16 Tatăl vă vorbește despre Împărăția Sa, Maria vă acoperă cu mantia ei, iar Ilie vă veghează. 

Respectați harul care v-a fost acordat. 

17 Iată, iată Cartea Vieții Adevărate, deschisă înaintea ochilor voștri, ca să nu umblați în întuneric. 

Din moment ce v-am înzestrat cu spirit, este foarte natural și foarte corect să îi las să știe ceva mai mult 

decât ceea ce natura îl poate învăța. Un spirit nu trebuie să trăiască în ignoranță în mijlocul creației Mele, 

căci el este mai presus de tot ceea ce îl înconjoară. 

18 Nu sunt însetat doar de iubirea ta, ci și de înțelegerea ta. 

19 Acceptă încercările și vicisitudinile vieții cu înălțare spirituală, pentru ca ele să fie de folos 

spiritului tău. Căci vă spun cu adevărat că, prin ele, veți înțelege clar multe din învățăturile Tatălui vostru. 

20 Acceptă-ți destinul, mulțumește-te cu ceea ce ai, ai răbdare. De ce vă pierdeți uneori calmul și 

disperați? Pentru că îți uiți originea și, de asemenea, datoria pe care trebuie să o plătești. 

21 Permiteți-i sufletului vostru să înțeleagă și să fie de acord cu ispășirea sa, apoi veți simți cum 

lumina vă pătrunde în ființa voastră interioară și vă va umple de speranță, putere și bucurie. 

22 Înțelegeți că nu a fost voia Mea ca voi să plângeți și că nu-mi face plăcere să văd lacrimi în ochii 

voștri. Dar când am văzut că sufletul tău, care a venit pe pământ pur, s-a pătat cu păcatele lumii, i-am 

permis să se purifice pentru a se putea întoarce la mine. Când cel ignorant blestemă dreptatea Mea și cel 

slab cade, ei sunt iertați. Dar voi, care ați auzit acest Cuvânt, care ați primit această Lege, nu puteți 

deznădăjdui sau huli dacă nu stingeți lumina credinței voastre și nu cădeți în confuzie. Nu te gândești că, 

dacă ai lipsi în acest fel, ar fi ca și cum ai pângări acest cearșaf alb pe care ți l-am dat, sau ca și cum ai 

arunca de la tine pâinea pe care ți-am oferit-o cu atâta dragoste? 

23 Nu slăbiți, nu vă îmbolnăviți din nou și nu lăsați pe nimeni să vă ia darurile pe care vă învăț să le 

dezvoltați. Folosiți instrucțiunile și puterea pe care vi le dau pentru a transforma amărăciunea și suferința 

în pace și iubire. Dacă există discordie în sânul căminului vostru, este pentru că nu ați fost capabili să 

puneți în practică învățăturile Mele de iubire. 

24 Atâta timp cât Mă ascultați, vă simțiți în siguranță; dar imediat ce părăsiți sala de ședințe, vă simțiți 

ispitiți în multe feluri. Sunt eu cel care te ispitește, cel care te doboară, cel care se îngrijește ca tu să pieri? 

Discipoli, dacă am permis tentațiilor să existe, să fie un test pentru voi! Sarcina voastră este să le rezistați 

cu credință până când veți transforma întunericul în lumină. Când îl pun pe calea ta pe cel care nu a reușit, 

nu pentru a te doborî, ci pentru ca tu să-l salvezi. Rugați-vă știind că trăiți în timpul luptei Duhului și că 

trebuie să împliniți porunca care vă spune: Iubiți-vă unii pe alții. 

25 Fiți activi, nu dormiți! Sau vrei să aștepți până când persecuțiile te vor prinde dormind? Vrei să 

cazi din nou în idolatrie? Veți aștepta până când doctrinele străine se vor impune prin forță sau frică? Fiți 

treji, pentru că profeți falși se vor ridica din Răsărit și vor zăpăci națiunile. Uniți-vă pentru ca vocea 

voastră să aibă ecou pe tot globul și să alertați omenirea la timp. 

26 Pentru a vă ajuta în unirea voastră, Mă fac simțit printre voi sub multe forme pentru a vă face să 

înțelegeți timpul în care trăiți. Dar cât de puțini sunt cei care simt prezența Mea și spun: "Este Domnul!". - 

Oamenii sunt adormiți din punct de vedere spiritual. Voi, care Mă ascultați, v-ați trezit. Dar totuși nu te 

apuci să-i trezești pe ceilalți. 

27 Din aceste umile locuri de întâlnire va ieși noul mesaj pentru umanitate, din ele vor ieși mulțimile 

care au pe buze mărturia reînnoirii și a progresului lor spiritual. 

28 Cât de sărace - din punct de vedere material - au fost aceste case de rugăciune; dar măreția lor a 

fost spirituală! Locurile de adunare în care ați ascultat Cuvântul Meu sunt ca un copac puternic, cu frunziș 

dens, a cărui umbră a fost vindecătoare. Prezența ei a insuflat pace și încredere, iar roadele ei v-au hrănit. 

Locurile de întâlnire au dat adăpost adulterului, ucigașului de copii, viciosului, bolnavului, celor care și-au 

pătat mâna cu sângele aproapelui, săracilor, celor flămânzi de iubire. Lacrimile au curs de la toți, au trimis 
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rugăciuni și au fost auzite cuvinte de recunoștință din partea lor. Pas cu pas, acești oameni s-au purificat în 

aceste locuri de rugăciune prin lacrimi și rugăciuni. 

29 Acum, omenirea se purifică în mijlocul unei mari dureri, războiul și-a extins influența asupra 

întregii lumi, iar omul slab s-a retras. Astăzi curg râuri de sânge, națiuni se ridică împotriva națiunilor, 

chiar și mamele își împing fiii la război. După aceea, toate consecințele se vor arăta: ciumă, foamete și 

moarte. Nu va exista niciun loc care să nu fie afectat de această distrugere. Vor apărea boli rare, lepra se va 

răspândi, la fel și orbirea. Soarele se va simți arzând ca focul, câmpurile care erau fertile vor fi sterpe, iar 

apele vor fi poluate. De aceea, trebuie să vă pregătiți, pentru că Semnul Meu nu va fi suficient pentru a fi 

salvat. Câți dintre cei care nu sunt dintre cei însemnați de Mine vor fi salvați, câți dintre cei care nu sunt 

dintre cei aleși de Mine vor găsi calea spre mântuire? Vegheați și rugați-vă! 

30 Vă spun cu adevărat că, așa cum voi auziți Cuvântul Meu în acest timp pe pământ prin intermediul 

unei minți umane, tot așa va fi auzit și în alte lumi, deși prin alte canale, prin alte mijloace. Dar veți 

experimenta aceste minuni doar atunci când veți intra în viața spirituală. 

31 Cine nu a simțit neliniște în fața vieții de dincolo? Cine dintre cei care au pierdut o persoană dragă 

în această lume nu a simțit dorul de a o revedea sau măcar de a ști unde se află? Toate acestea le veți trăi, 

le veți revedea. Dar dobândește-ți meritele acum, ca nu cumva, atunci când vei părăsi acest pământ și vei 

întreba în valea spirituală unde sunt cei pe care speri să-i găsești, să ți se spună că nu-i poți vedea pentru că 

se află la un nivel superior. Nu uitați că v-am spus cu mult timp în urmă că sunt multe locuințe în casa 

Tatălui. 

32 Mănâncă pâinea Cuvântului Meu pentru ca tristețea și durerea să scape din inima ta și să 

întrezărești viața veșnică. Vă dau un pic din această pace. 

33 Ascultă-Mă încă o dată și îndepărtează din mintea ta gândurile rele pe care ți le dă lumea, apoi poți 

intra pregătit în învățăturile spirituale pe care ți le dezvălui. Chiar acum, în momentul înălțării voastre 

spirituale, în acest moment în care faceți un efort pentru a vă aduna în adâncul inimii voastre, pasiunile 

cărnii se reflectă în sufletul vostru. Când veți permite calităților și frumuseților spiritului să se reflecte din 

abundență în corpul vostru? 

34 Purificați-vă astfel încât să Mă puteți simți pe Mine, pas cu pas renunțați la materializarea voastră. 

Părăsiți idolii falși care locuiesc în plăcerile nesănătoase, în deșertăciuni și în dorința inutilă de 

recunoaștere. Stăpânește-ți patimile care te ispitesc și vorbește-le așa cum a vorbit Hristos în deșert: "Să 

nu-l ispitești pe Domnul tău, ci să i te închini". 

35 Vă reamintesc, de asemenea, că v-am învățat să dați un omagiu lui Dumnezeu și un alt omagiu 

împăratului, pentru că văd că voi dați totul împăratului. Examinați-vă în fiecare zi pentru o clipă, căci va 

veni inexorabil ceasul în care veți auzi vocea Mea chemându-vă la judecată, iar atunci sufletul vostru va 

trebui să dea socoteală de sine și de învelișul său trupesc. Nu vă temeți de Mine în acel ceas, nu sunt 

nedrept; temeți-vă de voi înșivă! 

36 După ce v-am arătat pe pământ că sunt binefăcătorul vostru, că vă iubesc și vă iert, credeți că 

atunci când veți intra în viața duhovnicească Mă veți găsi schimbat? 

37 Când vă caut și vă urmăresc cu atâta râvnă, când vă vorbesc și Mă cobor până acolo unde sunteți, 

este pentru că nu vreau ca atunci când veți părăsi această lume să vă pierdeți în infinit, să rămâneți fără 

lumină, să Mă căutați și să nu Mă găsiți, ca deși sunt foarte aproape de voi, să Mă simțiți foarte departe și 

să nu Mă auziți și să nu Mă vedeți. 

38 Ascultați învățăturile Mele și puneți-le în aplicare. Fericiți cei care trăiți în mari greutăți, necazuri 

și amărăciuni și totuși vă rugați pentru cei care plâng, uitând de voi înșivă și rugându-vă pentru pacea 

popoarelor. Căci cei care acționează în acest fel vor găsi calea luminii care duce la împărăția perfecțiunii, 

iar în ceasul judecății lor, povara lor va fi foarte ușoară. 

39 Vă copleșesc spiritul cu beneficii, astfel încât chiar și omul nevoiaș care se plângea că nu poate 

practica mila pentru că nu are nimic, să realizeze astăzi că posedă o bogăție spirituală inepuizabilă. 

40 Vă vorbesc prin intermediul unui mijloc demn de Divinitatea Mea: omul, și vă spun cu adevărat că 

această legătură nu a fost niciodată ruptă. Eu sunt "Cuvântul Etern" care a vorbit și va vorbi întotdeauna 

copiilor Săi mult iubiți. 

41 Cu cât întunericul acestei lumi este mai dens, cu atât mai intensă este lumina pe care o trimit, 

pentru ca omenirea să recunoască adevărata cale. Dacă ați fi deja echipați, ce fericire ați simți dacă ați 
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simți prezența Mea la fiecare pas, în fiecare loc și în fiecare ființă! Mă vei simți în inima ta, Mă vei auzi în 

spiritul tău, Mă vei recunoaște în toate lucrările Mele, chiar și în cele mai mici. Astăzi, omenirea strigă: 

"Doamne, cât de întunecate sunt căile vieții!", fără să vadă că Ilie, Mesagerul Divin al Epocii a Treia, a 

luminat căile cu Lumina Mea și că se pot vedea clar pe ele urmele Sângelui Meu. 

42 Împărăția Mea se ridică împotriva împărăției voastre, M-am ridicat să lupt împotriva lumii. Dar 

nimeni să nu se sperie, căci sabia Mea este făcută din iubire și armatele Mele sunt înarmate cu pace și 

lumină. Dușmanii Împărăției mele vor fi învinși de puterea universală a iubirii; dar prin acești dușmani nu 

mă refer la copiii mei, ci la imperfecțiunile lor, la neascultarea și la păcatele lor, pe care le voi face să 

dispară. 

43 Cum ar trebui să folosesc armele voastre de ură și moarte pentru a vă distruge? Aș putea să fiu 

distrugătorul propriilor mei copii? Este acest lucru de conceput cu Dumnezeu? Eu vă spun: Iată Regele 

vostru fără coroană, fără sceptru și fără mantie. Cercetați Cuvântul Meu, judecați-Mă după el, dacă vreți. 

Vă spun că Împărăția mea s-a apropiat de voi în acest timp pentru a vă învăța să vorbiți de la spirit la spirit 

cu Tatăl vostru. 

44 Voi sunteți călătorii cărora le va fi dat să vadă Noul Ierusalim, cetatea albă și luminoasă care nu 

este pe pământ, pentru că este spirituală. Mergeți înainte, rămâneți fermi în credință, treceți prin calea 

plină de amărăciune și de greutăți până când veți ajunge la poarta cea mare unde Mă veți vedea. Acolo vă 

voi primi și vă voi arăta splendoarea Împărăției mele, care este puterea gloriei mele. Pentru a vă ajuta să 

ajungeți acolo, vă dau toiagul Meu de iubire. 

45 Astăzi căutați Cuvântul Meu pentru a vă întări sufletul, pentru că știți că este un moment favorabil 

pentru a păși pe calea spiritualizării. Fiecare persoană poartă calea marcată în inima sa, trebuie doar să 

vrea să o găsească. Iubirea mea și-a arătat puterea tuturor copiilor mei, iar lumina mea nu a lăsat pe nimeni 

în întuneric. 

46 Mii și mii de ființe trăiesc în disperare și frică. Dar va veni vremea când îi veți vedea ridicându-se 

la lumină, pentru că durerea lor îi va conduce pe calea vieții veșnice. Lumina Mea coboară peste oameni 

ca inspirație divină, dar atunci apare îndoiala în oameni și ei nu cred că este vocea Domnului care le 

vorbește, și asta pentru că nu au înțeles încă timpul în care trăiesc. 

47 Sămânța mea, care constă în iubire, adevăr, milă, sănătate și pace, este destinată tuturor celor care 

vor să o semene. 

48 Voi, care auziți Cuvântul Meu prin intermediul organului uman al intelectului, nu sunteți singurii 

care primesc mesaje spirituale. Știu unde se află alți noi discipoli ai Mei, cei care se pregătesc în iubire 

pentru a primi gândurile Mele divine prin inspirație și care știu intuitiv ce oră este. Să știți că nu am 

acordat tuturor harul de a primi Lumina Mea sau pe cea a Lumii Spirituale prin intermediul creierului 

uman. Unii au fost echipați într-un fel, iar alții în alt fel. Dar toți vor fi de acord cu adevărul, care este unul 

singur, toți se vor recunoaște în spiritualitate, în fapte de iubire și milă pentru frații lor. 

49 Omenirea ar dori să primească vizita unui nou Mesia care să o salveze din abis, sau cel puțin să 

audă vocea lui Dumnezeu ca un glas de om care răsună în vânt. Dar vă spun că ar fi suficient să observați 

puțin sau să vă adunați sufletul în meditație pentru a-i da sensibilitate, și deja veți auzi cum totul vă 

vorbește. Dacă vi se pare imposibil ca pietrele să vorbească, vă spun că nu doar pietrele, ci tot ceea ce vă 

înconjoară vă vorbește despre Creatorul vostru, pentru ca voi să vă treziți din visele voastre de măreție, 

aroganță și materialism. 

50 Acesta este sfârșitul unei epoci și începutul uneia noi. Lumina zorilor apare deja, chiar dacă 

umbrele nopții nu s-au risipit încă. Minunea este sub ochii voștri, dar din cauza împietririi inimilor voastre 

nu o bănuiți încă. Cum veți intra în liniștea interioară dacă nu v-ați pocăit încă de fărădelegile voastre? 

51 V-ați obișnuit cu răutatea și viciul care vă înconjoară. Vedeți omorul prin imprudență, dezonoarea, 

adulterul ca pe ceva natural. Lupți împotriva virtuții și deghizezi viciul pentru a părea pur în ochii fraților 

tăi. 

52 Adevărat vă spun că omenirea va găsi calea spre lumină din aceste întunericuri. Dar acest pas se va 

face încet. Ce s-ar întâmpla cu oamenii dacă ar înțelege într-o clipă tot răul pe care l-au provocat? Unii și-

ar pierde mințile, alții și-ar lua viața. 
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53 Oameni buni, nu așteptați să vă aflați în Valea Spirituală pentru a vă ridica și a aduce lumii vestea 

manifestării Mele printre voi. Acest mesaj va ajunge la inima oamenilor și acesta va fi începutul 

spiritualizării lor. 

54 Când oamenii sunt reînnoiți, ei vor simți prezența și dragostea Mea în inimile lor. 

55 O, copilașii mei, nu vă puteți imagina dorința divină cu care mă apropii de inima voastră! Eu vin să 

vorbesc cu voi, să mă bucur să vă văd la masa Mea. Pentru că nu ați învățat încă să vă ridicați la Mine, Eu 

mă cobor la voi. Nu voi înceta niciodată să te iubesc, nu voi obosi niciodată să te privesc cu tandrețe. 

56 Această formă de a Mă auzi prin intermediul unui interpret uman se va sfârși și va suna ora când 

Tatăl va suna clopotul pentru a vă chema la adunare pentru a auzi acest Cuvânt pentru ultima oară. 

57 Se apropie anul 1950, anul după care nu Mă veți mai auzi. Să nu credeți că - atunci când sunetul 

ultimului clopot se va stinge - va veni odihna pentru acest popor. Dimpotrivă, acesta va fi primul moment 

al luptei voastre, al marii zile de muncă pe care o veți întreprinde. 

58 Astăzi sunteți asemenea discipolilor mei din a doua eră, când îl înconjurau pe Maestru, ascultându-

i învățătura și observându-i lucrările. Maestrul a fost cel care a vorbit mulțimilor, care a făcut minuni 

printre cei nevoiași, care i-a îndrumat și i-a corectat și care i-a apărat. Dar El le anunțase plecarea Sa, iar ei 

știau că vor fi lăsați în urmă în lume ca oile în mijlocul lupilor. 

59 Cât de mult se temeau de acel ceas! Iar când a venit momentul despărțirii, au rămas singuri pe 

pământ. Dar Stăpânul a stat lângă ei din Împărăția Sa, Duhul Său i-a încurajat în fiecare ceas și a împlinit 

toate promisiunile Sale fără excepție. 

60 De ce voi, care știți că această formă a manifestării Mele se va sfârși, așteptați cu indiferență acel 

an 1950? De ce crezi tu, care te simți deja obosit, că după acest timp vei putea în sfârșit să te întinzi pe 

spate și să dormi? Amintiți-vă că astăzi sunteți doar niște copilași care vor deveni maeștri în viitor! Dar nu 

te teme de îndeplinirea sarcinii tale, amintește-ți că - atunci când eram printre discipolii mei - și ei erau 

începători în învățătura mea. 

61 Cu o anumită ocazie, i-am spus lui Andrei, care era unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mei: 

"Crezi în Mine?". "Da, stăpâne", i-a răspuns el lui Me. "Credeți că puteți vindeca pe cei bolnavi în Numele 

Meu?" "Da, Doamne, cred că pot s-o fac." "Ei bine", i-am spus, "du-te pe drumul care duce la Ierihon și 

vei găsi un bolnav pe el. Vindecă-l în 

Numele Meu și apoi raportați-Mi." 

62 Andrei a pornit la drum și, pe drum, l-a găsit pe bolnav, care era lepros, și i-a spus: "În numele lui 

Hristos, Stăpânul și Domnul meu, fă-te sănătos!". Dar leprosul nu făcea decât să-l privească cu tristețe, 

fără să simtă vreo îmbunătățire. Pentru a doua și a treia oară, Andrei a rostit numele Meu; dar bolnavul nu 

s-a însănătoșit. - Profund tulburat, ucenicul s-a întors la Mine și Mi-a spus cu blândețe: "Învățătorule, 

bolnavul nu s-a vindecat, nu s-a curățat de lepră. Credința mea în Tine nu a fost suficientă. Dar am înțeles 

că ceea ce Tu faci, noi nu suntem în stare să facem. În plus, boala acelei persoane este incurabilă." 

63 Apoi i-am zis: "Andrei, urmează-Mă!" și l-am dus la bolnavul pe care l-am atins doar cu mâna 

Mea și căruia i-am spus: "Fii sănătos!". Leprosul s-a curățat instantaneu. 

64 Andrei M-a întrebat, rușinat și în același timp uimit, cum s-a putut întâmpla așa ceva, la care i-am 

răspuns că iubirea milostivă face minuni, că el nu a putut realiza acest lucru pentru că se îndoia de această 

putere și simțea reticență în a se atinge de lepros. Și totuși, câți bolnavi și, printre ei, câți leproși a vindecat 

mai târziu Andrei, ucenicul Meu preaiubit! 

65 Vă voi face să înțelegeți că, în acest timp al proclamării Mele, vă dezvoltați darurile și că vă voi 

corecta dacă greșiți. Dar cele mai bune roade ale voastre vor veni după ce Mă veți asculta. 

66 Nimic neterminat sau neterminat nu va lăsa spiritul pe pământ. 

67 Ceea ce vă spun eu, doar câțiva aud, dar va ajunge la toate inimile. Pe măsură ce Cuvântul Meu din 

cea de-a doua eră se răspândește pe tot pământul, cel din acest timp va fi ca o ploaie fertilizatoare pentru 

sămânța pe care am semănat-o înainte. 

68 Nu credeți că sunteți singurul mijloc de a face cunoscută Legea Mea oamenilor. Dar este necesar 

să vă îndepliniți sarcina care vă revine, pentru că faceți parte din planurile Mele divine. Calomnia sau 

umilirea nu trebuie să vă intimideze. Vizualizați modul în care Domnul vostru a umblat pe pământ. Eu 

sunt Calea, Adevărul și Viața; Eu sunt Poarta. 
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69 Este timpul ca voi să faceți să strălucească Învățătura Mea prin lucrările voastre, astfel încât 

Numele Meu să răsune în cel mai ascuns colț al pământului. Unii vor fi înaintașii altora, așa cum Ilie a fost 

înaintașul Meu de-a lungul veacurilor. 

70 Dacă mergeți pe calea Mea, nu veți simți oboseala și nici nu veți veni la Mine epuizați. Mi-am 

revărsat lumina pe această cale prin acest cuvânt pe care vi-l dau prin intermediul purtătorului de voce, un 

cuvânt pe care în curând nu-l veți mai auzi. imprimă adânc urma pașilor tăi pe această cale, pentru ca 

mâine să ți se facă dreptate, când vei fi luat pentru discipolii Mei buni și pentru ca exemplul tău să 

servească drept stimulent pentru cei care vor veni după tine. Eu vă aștept în eternitate; de aceea nu va fi 

niciodată prea târziu să veniți la Mine. 

71 În Sângele Meu veți spăla toate petele voastre, căci ce înseamnă Sângele Meu decât iubire? Vă voi 

vedea trăind în sânul Meu, pe cel mai înalt punct al scării spre perfecțiune, după ce veți traversa deșerturile 

aride și pustii ale ispășirii voastre, după ce veți evita capcanele patimilor voastre și după ce vă veți salva 

din valurile mării învolburate. Durerea va trece, luptele vor trece și, în cele din urmă, veți ajunge în patria 

unde sălășluiește adevărata pace - o fericire cum inima umană nu și-a imaginat niciodată și unde 

strălucește lumina înțelepciunii infinite. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  62 

44 

Instrucție 62  
1 Iubiți ucenici, am venit să vă confirm că tot ceea ce v-am spus în trecut se împlinește acum. În 

același mod, ceea ce v-am prezis în această epocă prin intermediul organului minții umane se va întâmpla. 

Acesta este motivul pentru care credința a reînviat în aceste mulțimi care inițial au venit să cerceteze 

Cuvântul Meu pentru a verifica dacă este adevărat că Maestrul Divin le dădea copiilor Săi învățăturile Sale 

de iubire și care, ulterior, s-au dedicat studiului și cercetării (învățăturilor) pentru a aduce imediat această 

învățătură umanității. 

2 Începi să iubești tot ceea ce este demn de inima ta și de spiritul tău purificat de pasiuni și, 

imperceptibil, încetezi să mai iubești tot ceea ce aspirai înainte în lume. - Astfel vă vorbește Duhul 

Adevărului în acest timp în care El face cunoscut Cuvântul Său prin intermediul unor creaturi needucate, 

simple și păcătoase. În cele mai îndepărtate colțuri ale orașelor și satelor ați ridicat locuri de întâlnire mici 

și sărăcăcioase, și în ele s-au adunat oamenii, dornici să asculte învățătura mea. 

3 Odinioară, oamenii îl auzeau pe Isus vorbind în sate, pe malurile râurilor și în câmp deschis, până 

când a venit momentul în care lucrarea Mea trebuia să se împlinească și am intrat în Ierusalim, orașul al 

cărui nume este asociat pentru totdeauna cu cel al Maestrului. Dar poporul acela nu M-a lăsat să plec, nu 

pentru că Mă iubeau, ci pentru că trebuiau să-L omoare pe Cel care le aducea mesajul unei învățături mai 

înalte decât cea pe care o primiseră până atunci de la Domnul lor. 

4 Acum Hristos vă spune: Eu sunt poarta Noului Ierusalim. Fericiți sunt toți cei care intră prin ea în 

cetatea luminoasă și sfântă, pentru că nici ei nu o vor părăsi niciodată - dar nu pentru că vor întâlni 

moartea, dimpotrivă, acolo vor găsi viața veșnică. 

5 În timp ce trupurile voastre vor fi coborâte în pământ, în sânul căruia se vor amesteca cu el pentru 

a-l face fertil - căci chiar și după moarte vor continua să fie forță și viață - spiritul vostru, care este 

deasupra ființei voastre, nu va rămâne în pământ, ci se va deplasa cu sufletul pentru a se arăta acestuia ca o 

carte ale cărei învățături profunde și înțelepte vor fi studiate de suflet. Acolo, ochii sufletului tău se vor 

deschide la adevăr și într-o clipă vei ști să interpretezi ceea ce nu ai reușit să înțelegi într-o viață întreagă. 

Acolo vei înțelege ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu și un frate al aproapelui tău. Acolo veți 

înțelege 

Vei înțelege valoarea a tot ceea ce ai avut, vei simți regret și remușcări pentru greșelile pe care le-ai făcut, 

pentru timpul pe care l-ai pierdut, și se vor naște în tine cele mai frumoase rezoluții de îndreptare și 

reparație. 

6 A fost necesar ca Eu să vin la voi în acest moment cu o instrucțiune detaliată și completă pentru a 

clarifica misterele și a înlătura ignoranța, astfel încât să puteți cunoaște toate darurile cu care Tatăl vostru 

v-a înzestrat. Fără această cunoaștere și fără această evoluție, nu ați fi putut să vă apropiați de Mine și ați fi 

rătăcit în mod constant în marea voastră de incertitudini. 

7 Nu ați fost capabili să vă folosiți darurile și puterile spirituale pe care le posedați ca urmare a 

ignoranței voastre. Dar atunci când acestea s-au manifestat în mod spontan și natural la oricare dintre 

copiii Mei, a existat întotdeauna cineva care să îl declare anormal sau să îi impute puteri oculte și 

nenaturale. 

8 Săraca umanitate, care - deși Îl are ca Dumnezeu pe adevăratul Dumnezeu - nu-L cunoaște și nici 

nu-L înțelege, așa cum nu a putut să se recunoască pe sine însăși pentru că poartă un bandaj întunecat în 

fața ochilor din cauza fanatismului său religios - ca urmare a acelui cult impur și imperfect al lui 

Dumnezeu, care a fost întotdeauna un obstacol în calea ascensiunii și dezvoltării sale spirituale. Dar eu, 

care sunt adevăratul și singurul Păstor al sufletelor, care sunt capabil să le conduc la casa pe care mila Mea 

le-a destinat-o - eu merg după oile rătăcite pentru a le aduce pe calea de lumină care duce la incinta 

cerească. 

9 Din acest motiv vă arăt o nouă pagină din Cartea Vieții Adevărate. 

10 Nu voi lua nimic de la voi, dimpotrivă, vă las totul. Nu este încă timpul ca Eu să vin la seceriș. 

11 Vă învăț cu învățăturile Mele divine să lucrați pământul, iar când veți progresa în studiul și 

cunoașterea Legii Mele, o veți face cunoscută fraților voștri, împreună cu mărturia faptelor voastre de 

iubire și milă. Îți voi urma pașii din veșnicie și voi păzi sămânța ta. La momentul potrivit, îmi veți da 

recolta voastră. 
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12 Trăiți într-o perioadă de încercări. Nu trece o oră din zi în care să nu fii supus vreunei încercări. 

Sub povara acestora, omul lumesc blasfemiază, iar ucenicul surprins se întreabă: De ce mă simt împovărat 

de povara încercărilor, deși urmez calea Maestrului? - Dar Maestrul vă răspunde: Cine mă urmează pe 

mine va purta o cruce, și cu cât va adera mai conștiincios la mine și mă va imita, cu atât mai amar va fi 

paharul său. Căci ce ați fi voi fără încercări? Când vrei să vii la Mine? 

13 Binecuvântarea Duhului este pentru cei care poartă pe umeri povara crucii lor și au o privire de 

iertare pentru cei care îi jignesc, un cuvânt de mângâiere pentru cei care suferă și o mână care 

binecuvântează pe toți cei care le trec prin cale. 

14 Harul va veni pentru cei care, în drumul dureros al vieții lor, sunt capabili să se ridice cu predare 

atunci când cad și care, fără să se lepede de crucea misiunii lor, ajung cu El pe vârful muntelui. Căci 

aceștia îl vor fi urmat pe Stăpânul lor în viața lor și vor fi cu El în Împărăția Sa. 

15 Să nu credeți că Hristos, pentru că a fost Dumnezeu întrupat, a sângerat și a murit fără să simtă 

durere în agonia Sa. Vă spun cu adevărat, durerea lui Hristos a fost reală și nu a mai existat nicio durere ca 

aceasta înainte sau după aceea. În trupul Său, durerea a fost atât de intensă încât a strigat: "Dumnezeul 

Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit!". 

16 Și paharul suferinței vă va fi dat. Nu o respingeți, căci nu vi se va trimite niciodată un test peste 

puterile voastre. 

17 Eu vă trezesc cu lumina Mea și, la fel, voi trezi denominațiunile cu adevărul acestui Cuvânt. 

18 Iubirea mea milostivă a luminat toate spiritele în acest moment, iar întrebările și neliniștile au 

izbucnit în ele. Bărbații și femeile se ridică în căutarea luminii, pentru că se simt ca niște naufragiați în 

mijlocul furtunii. 

19 Toți - de la oamenii de știință care s-au rătăcit în marea vieții până la cei cu mințile neinstruite - 

simt venirea Noii Ere. Câți dintre acei oameni, când Mă vor căuta, vor veni la voi pentru a vă întreba ce v-

a învățat Maestrul! Nu toți vor veni cu blândețe, unii vor cere dovezi ca să creadă, iar alții vă vor 

amenința! Acesta este momentul pentru care trebuie să fiți pregătiți, aceasta va fi ocazia de a câștiga 

merite în fața Domnului vostru. 

20 Vei vorbi așa cum te-am învățat. De pe buzele tale să nu iasă cuvinte răsunătoare și fără conținut, 

așa cum le folosesc oamenii. Lăsați să iasă din gura voastră doar cuvinte umile, simple și sincere, atunci 

ele vor mișca întreaga inimă a celui care le primește. - Faceți-vă vrednici și voi înșivă să vă dezvălui 

secretele care așteaptă momentul să iasă la lumină în camera ascunsă a inimii Mele. Încurajați-vă în Mine, 

nu ezitați de nimic. 

Nu este voia Mea ca oamenii să vă închidă gura și să reducă la tăcere poporul Meu prin răspândirea fricii. 

21 Dați valoarea cuvenită încercărilor pe care le-ați îndurat, ca să nu vă temeți de cele care vor veni. 

L-ați cucerit pe Faraon, ați trecut peste idolii pe care îi adorați ca și cum ar fi fost Dumnezeul vostru. Ați 

uitat tradițiile și ați respectat legea, respingând fanatismul religios. Dar în această luptă, spiritul tău a fost 

întărit. 

22 Nu dați trupului vostru mai multă importanță decât are în realitate și nu-i permiteți să ia locul care 

aparține doar spiritului vostru. 

23 Înțelegeți că învelișul corpului este doar instrumentul de care aveți nevoie pentru ca spiritul să se 

manifeste pe pământ. 

24 Ar trebui să mergi la muncă îmbrăcat în umilință în îndeplinirea sarcinii tale, atunci vei fi surprins 

să vezi cum o Putere misterioasă asigură și pregătește totul în calea ta. Dacă puneți sămânța învățăturii 

Mele în orice inimă, veți descoperi că - chiar înainte de a veni la ea - ea a fost deja atentă și receptivă la ea 

și că, prin urmare, a fost capabilă să primească sămânța în inima sa. 

25 Nu disperați în fața sterpiciunii câmpurilor în această perioadă. Nu vă descurajați atunci când, în 

timp ce semănați o sămânță, descoperiți că sub pământ sunt doar pietre. Luptați voi înșivă împotriva 

pietrelor! Eu vă ofer instrumentele necesare pentru a face acest lucru. Aveți credință și vă promit să Mă fac 

cunoscut acolo unde aveți nevoie de Mine. 

26 Fiți atenți, căci oamenii se vor pregăti și se vor uni în grupări mari și puternice fără să știe de ce o 

fac. Dar tu știi că ei sunt în căutarea celei de-a treia revelații a Mea, în căutarea Celui care a promis să se 

întoarcă la ei. Ei vor căuta lumină în Testamentele trecute, sperând să găsească un cuvânt care să le 

confirme convingerea că acesta este momentul revenirii Mele ca Duh Sfânt. 
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27 Oamenii Mă întreabă și Îmi spun: "Doamne, dacă exiști, de ce nu Te manifești printre noi, deși în 

alte dăți ai coborât în lumea noastră pământească? De ce nu vii astăzi? Oare evlavia noastră este acum atât 

de mare încât să Te împiedice să vii în ajutorul nostru? Întotdeauna i-ați căutat pe cei pierduți, pe "orbi", 

pe "leproși" - acum lumea este plină de ei. Nu mai stârnim noi compasiunea Ta? - Le-ai spus apostolilor 

Tăi că Te vei întoarce la oameni și că vei da semne ale venirii Tale, pe care noi credem că le vedem acum. 

De ce nu ne arăți Tu fața Ta?" 

28 Iată cum Mă așteaptă oamenii fără să simtă că sunt printre ei. Eu sunt înaintea ochilor lor și ei nu 

Mă văd, Eu le vorbesc și ei nu-Mi aud glasul, iar când în sfârșit Mă privesc pentru o clipă, se leapădă de 

Mine. Dar Eu continui să dau mărturie despre Mine, iar pe cei care nădăjduiesc în Mine îi voi aștepta în 

continuare. 

29 Dar, într-adevăr, semnele revelației Mele în acest timp au fost mari, chiar și sângele oamenilor, 

vărsat în râuri și udând pământul, a indicat timpul prezenței Mele printre voi ca Spirit Sfânt. 

30 Totul a fost scris în Cartea celor șapte peceți, care se află în Dumnezeu și a cărei existență a fost 

dezvăluită omenirii prin apostolul și profetul Ioan. Conținutul acestei cărți v-a fost dezvăluit doar de 

Mielul divin, căci nici pe pământ, nici în ceruri nu a existat un spirit drept care să vă poată explica 

misterele profunde ale iubirii, vieții și dreptății lui Dumnezeu. Dar Mielul divin, care este Hristos, a 

desfăcut pecețile care închideau Cartea Vieții pentru a le dezvălui copiilor Săi conținutul ei. Și acum Ilie a 

fost trimis ca reprezentant al Erei a Treia și ca un precursor al manifestării Mele printre oameni, pentru a 

vă pregăti mințile pentru înțelegerea acestei revelații. El a fost cel care a pus prima piatră a Templului 

Duhului Sfânt și care v-a dezvăluit că vă aflați în timpul celei de-a șasea peceți și că toți cei care vor auzi 

și vor vedea aceste manifestări vor fi martori în fața omenirii, căreia vor trebui să-i transmită adevărul 

Meu, mărturisind prin faptele lor realitatea manifestării Mele. 

31 Primele minți prin care s-a manifestat această lumină au fost pregătite prin harul Meu. Dar pentru a 

fi demni de manifestarea Mea, ei s-au rugat și au rămas în credință, respect și înălțare. Printre ei se 

numărau fiul Meu Roque și servitoarea Mea Damiana - purtători de voce prin care mai întâi Ilie în el și 

apoi Cuvântul Divin în ea au anunțat omenirii venirea celei de-a treia ere. Prin mijlocirea lor, am început 

să-i convoc pe copiii lui Israel și să îi desemnez pe cei aleși din fiecare trib. 

32 De atunci, unii dintre copiii Mei au încercat să stingă această lumină. Dar vă spun cu adevărat că 

nimeni nu va putea face aceasta, căci lumina celui de-al șaselea sfeșnic vine de la Dumnezeu. Mai 

degrabă, cei care au vrut să lupte împotriva acestei lumini i-au aprins flacăra. 

33 Studiați învățătura Mea și spuneți-mi dacă toate aceste profeții s-ar fi putut împlini în sânul vreunei 

comunități religioase. 

34 Cu Cuvântul iubirii și al vieții v-am învățat o adorare perfectă a lui Dumnezeu și ați cunoscut o 

nouă unire cu Tatăl vostru, care vă pregătește pentru unirea perfectă a spiritului cu spiritul. 

35 Facultățile pe care le posedă spiritul v-au fost dezvăluite și ați înțeles că, deși posedați o moștenire, 

nu o știați. V-am convins de prezența mea, acordându-vă beneficiile pe calea vieții pe care numai mila mea 

le poate aduce - atât pentru sănătatea voastră fizică, cât și pentru cea morală, căci numai lumina credinței 

vă va permite să ajungeți la capătul drumului vostru spiritual de reparație. 

36 Astăzi primesc de la fiecare dintre copiii Mei ofranda și cererea lor. 

37 Scutură-ți oboseala din suflet și din trup, căci mai ai de mers și de muncit. Timpul durerii a coincis 

cu cel al venirii Mele, pentru ca voi să nu fiți abandonați. Ce bucurie vor trăi cei care contracarează 

suferințele vieții prin practicarea învățăturii mele! 

38 În acest timp, inima voastră va învăța să bată în iubire pentru ceilalți, pentru că vă veți cunoaște în 

adevăr ca frați în Dumnezeu. Mâna celui care iubește va fi puternică pentru a-l ridica pe cel căzut. Stânca 

care simte atingerea milei Mele va izvorî apă inepuizabilă. 

39 Astăzi, buzele copiilor acestui popor rămân încă închise și nu vestesc lumii că Hristos Rabinul s-a 

întors. Dar prostia ta nu trebuie să mai dureze, altfel mâine vei plânge pentru neascultarea ta. 

40 Credeți cu adevărat că lucrările voastre vor continua ca semințe pentru generațiile viitoare și că a 

trebuit să treceți prin creuzetul suferinței doar pentru a vă purifica și pentru a înțelege darurile pe care vi 

le-am dat. Mulți dintre voi au trebuit să se spele în apele de purificare. Mintea purtătorului de glas a fost 

purificată, inima celui care trebuia să călăuzească oamenii, mâna celui care trebuia să vindece bolnavii, 

viziunea spirituală a celor care trebuiau să intre în lumea de dincolo pentru a profeți. 
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41 Durerea, paharul de amărăciune și încercările din viața voastră v-au întărit pentru a rezista bătăliei 

care se apropie, căci vă spun cu adevărat, credința voastră, spiritualitatea voastră și răbdarea voastră vor fi 

puse la încercare de umanitate. Acest lucru îl spun nu numai celor care Mă ascultă acum, ci tuturor celor 

care, chiar și după această manifestare, se ridică și își iau crucea pentru a Mă urma. 

42 Îmbrăcați-vă cu blândețe, cu compasiune, cu smerenie, ca să fiți recunoscuți ca discipoli ai mei. 

Dacă vă comportați cu adevărat ca discipoli ai lui Isus, chiar și fariseii, atunci când se vor apropia de voi 

ascunși sub o mască pentru a vă ataca, vor deveni miei blânzi în fața exemplului vostru de lupi. 

43 Vreau să vă salvez cu lumina Mea. Nu există nimeni care să poată spune astăzi că este deja 

mântuit. Adevărat vă spun că, dacă v-aș oferi mântuire pentru un neprihănit în vremea aceasta, ați fi 

pierduți, căci nu ați putea să-mi prezentați un neprihănit. 

44 Omenirea este naufragiată în mijlocul unei furtuni de păcate și vicii. Nu numai omul, atunci când 

crește, își pătează sufletul lăsându-și pasiunile să se dezvolte; chiar și copilul în fragedă pruncie trăiește 

experiența răsturnării bărcii în care navighează. Cuvântul meu, plin de revelații, se înalță în mijlocul 

acestei umanități ca un far uriaș, arătând adevăratul drum celor naufragiați și readucând speranța în cei 

care erau pe punctul de a-și pierde credința. 

45 Este scris că "orice ochi Mă va vedea", pentru că, din punct de vedere spiritual, toți vor cunoaște 

adevărul Meu. Orbii își vor deschide ochii la lumină și îl vor vedea pe Ilie conducând mari mulțimi în 

prezența Mea. Lumea necredincioasă va fi copleșită de acest gen de mărturii, de surprize și dovezi și, în 

timp ce unii Mă vor nega, aducând Scripturile ca dovezi, alții se vor bucura pentru că vor vedea ora 

împlinirii multor profeții pe care le-am anunțat prin gura profeților Mei și prin gura lui Isus. 

46 Cei care așteaptă venirea Mea în sânul bisericilor lor nici măcar nu bănuiesc în ce fel și unde Mă 

fac cunoscut, deși manifestarea Mea s-a făcut simțită prin numeroase evenimente. Ca un fulger care răsare 

la răsărit și se stinge la apus, așa a fost venirea Mea. Dar vibrația și reflecția Duhului Meu a fost 

transformată printre voi în cuvânt de oameni, pentru ca voi să înțelegeți cine este Cel care a bătut la ușa 

inimilor oamenilor și de ce au fost date semnele. 

47 Am vrut să Mă fac cunoscut prin intermediul minților simple și needucate, pentru că ele sunt 

lipsite de prejudecăți, de interpretări întortocheate ale legii Mele și, prin urmare, sunt cele mai potrivite 

pentru a transmite Cuvântul Meu în cea mai mare puritate. Acest Cuvânt va fi discutat cu pasiune de către 

omenire, chiar dacă vor să întindă un văl de indiferență peste el. Pentru că va fi singura în acest moment 

care va face lumină asupra multor mistere și a multor erori. 

48 Adevărat vă spun că, după 1950, voi lovi cu Puterea și Dreptatea Mea toate ritualurile ecleziastice 

celebrate în lume, iar dacă clerul și pastorii lor nu se vor trezi la acest apel de trezire, le voi vorbi cu 

ajutorul minorilor. La fel cum națiunile au fost afectate de Dreptatea Mea, și diferitele confesiuni vor fi 

supuse testului. Orice coroană, sceptru, titlu și ierarhie vor fi judecate. 

49 Oameni buni, unde păstrați cuvintele și învățăturile pe care vi le-am adus cu atâta dragoste? 

Gândiți-vă că acest Cuvânt a fost mângâierea divină cu care Tatăl vostru v-a trezit în acest timp. Sau vei 

aștepta ca forțele dezlănțuite ale naturii să te trezească din somn? 

50 Tatăl nu dorește să se arate poporului Său cu ocară, ci să le binecuvânteze faptele; dar până acum 

nu există nicio intenție de reînnoire printre voi, și asta pentru că nu ați fost capabili să înțelegeți toată 

dragostea pe care Stăpânul vostru a arătat-o când v-a scos din mizerie pentru a vă îmbrăca cu harul Său. 

51 Nu auziți vocea Spiritului care vă spune că sunteți discipolii celei de-a treia ere? Ascultați acea 

voce și ridicați-vă! Învățătorul vostru, prin suferința, învățătura și exemplul Său, a scris deja în inima 

oamenilor legea pe care voi trebuie să o urmați. Apostolii, acei martiri, au luptat pentru cultivarea seminței 

Doctrinei Mele. Luptă-te acum în folosul generațiilor de mâine, căci din această sămânță vei culege 

roadele coapte care vor da pace și fericire sufletului tău. 

52 Iubirea pentru Dumnezeul vostru, mila pentru frații voștri și dorința de perfecțiune vă vor conduce 

la practicarea învățăturii mele. Nu ar trebui să aveți nevoie de durere sau de teama de dreptatea Mea pentru 

a vă stimula să lucrați, pentru că atunci meritele voastre nu vor fi adevărate în ochii Mei. 

53 Lasă altor popoare să se trezească la noul timp doar atunci când vor vedea pământurile devastate 

de inundații de apă, națiunile distruse de război și ciumele care distrug viața. Aceste popoare - care au 

devenit arogante în științele lor și adormite de splendoarea religiilor lor - nu vor recunoaște Cuvântul Meu 

în această formă discretă și nici nu vor simți revelația Mea în spirit. De aceea, mai întâi trebuie să se 
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cutremure pământul și natura va spune oamenilor: "Timpul s-a împlinit și Domnul a venit la voi". - Pentru 

ca omenirea să se trezească, să deschidă ochii și să afirme că Eu sunt cel care a venit, puterea și aroganța 

omului trebuie mai întâi să fie afectate. Dar sarcina voastră este să vegheați, să vă rugați și să vă pregătiți. 

54 Cineva Îmi spune în inima sa: "Doamne, cum este posibil ca - deși ne iubești atât de mult - să ne 

faci să simțim dreptatea Ta în acest fel?". La aceasta vă răspund: Dacă dreptatea Mea nu ar veni în 

întâmpinarea faptelor voastre în acest fel, ați fi irevocabil pierduți. Dacă permit ca durerea și moartea să 

vină peste voi, este pentru că durerea purifică sufletul și moartea îl reînnoiește. De ce să nu beți paharul 

suferinței și al morții, chiar dacă voi înșivă l-ați creat? Adevărat vă spun că durerea și moartea în carne și 

oase sunt mai puțin cumplite decât cele pe care le simte sufletul din cauza remușcărilor sau a durerii de a fi 

jignit pe Creatorul său cu fărădelegile sale. 

55 Asculți fără să înțelegi. Nu lăsați întreaga responsabilitate pentru înțelegerea Cuvântului Meu nici 

numai spiritului, nici numai minții pământene, fără ca fiecare să-și ia partea care i se cuvine. Să lăsăm 

conștiința să stabilească pentru ce este responsabil unul sau altul. 

56 Când simțiți că am venit la voi plin de pace, nu vă simțiți mișcați de compasiune când vă gândiți la 

frații voștri care nu au nici măcar o clipă de pace? Nu v-ar bucura inimile voastre dacă v-aș spune că prin 

rugăciunile și gândurile voastre învăluite în milă, frații voștri se pot trezi la lumină? 

57 În acele zile, Tatăl a venit pentru a-i salva pe copiii Săi; în zilele noastre, oamenii trebuie să se 

salveze unii pe alții, prin dragostea pe care i-a învățat Tatăl lor. 

58 Mila Mea a construit o punte între Împărăția Mea și pământ. Acest pod este poporul Meu; prin el 

oamenii vor ajunge în Țara Făgăduinței. 

59 Mi-am răspândit Înțelepciunea în poporul Meu, Maria și-a turnat Iubirea în inima voastră - dar 

unde este această Iubire și această Înțelepciune pe care voi încă nu Mi le oferiți? Ce faceți cu ceea ce 

primiți de la Milostivirea Divină? Te îndoiești pentru câteva clipe, pentru că vin în spirit; simte-mă în 

această formă, căci îți spun cu adevărat că nu mă vei mai avea niciodată ca om. 

60 Prin gura purtătorului de cuvânt, voi auziți Cuvântul Meu, iar acest glas i-a chemat pe cei care s-au 

rătăcit, alergând după oamenii, plăcerile și comorile lumii, crezând că vor găsi locuri mai bune decât cele 

pe care Tatăl le-a destinat pentru fiecare dintre copiii Săi. Acești copii au venit în Prezența Mea cu 

"hainele" zdrențuite, cu inimile dezgustate și cu urme lăsate pe întreaga lor ființă de intoxicarea 

materialismului. - Când Tatăl vă întreabă despre haina voastră, înțelegeți că este cea a demnității umane, 

care este albă și pură, și astfel să mi-o prezentați întotdeauna. 

61 Mulți se întorc acum la Mine. Este aceasta pentru că Mă iubesc? Nu, motivul este că a sosit 

momentul în care lumea nu le-a mai putut oferi ceea ce au cerut. Apoi și-au amintit că eu exist, dar eu îi 

accept. Pentru că acum, ascultându-Mă, ei se pocăiesc de păcatele lor și în inima lor se naște dragostea 

pentru Tatăl lor. Lumina Cuvântului Meu va fi ca un nou răsărit în copiii Mei, iar trecutul lor va fi ca 

noaptea când se va sfârși. 

62 Potolește-ți complet setea, amintește-ți că foarte curând cuvântul tău va potoli setea fratelui tău. 

Dacă încă vă este sete, deși Mă ascultați și beți din acest vin, este pentru că inima voastră dorește gloria 

lumii. Numai Cuvântul Meu cel mai răbdător și mai iubitor va fi capabil să realizeze miracolul 

transformării tale, și atunci vei fi cu adevărat demn de a călca pe calea ta și de a aduce învățătura Mea 

fraților tăi. Nu umiliți pe nimeni și nu-i refuzați mila Mea, nu favorizați pe nimeni, căci atunci nu M-ați 

avea pe Mine ca exemplu. Credeți că Sângele Meu vărsat pe cruce nu mai cade asupra niciunui păcătos? 

63 Când Ioan Botezătorul a anunțat venirea iminentă a Împărăției Cerurilor, profeția sa a fost pentru 

toți. Acest profet și precursor al lui Hristos a fost printre voi în acest timp. El a venit înainte ca raza Mea să 

se manifeste prin organul uman de înțelegere și a venit, de asemenea, să anunțe că venirea Duhului Sfânt 

era foarte aproape. Anunțul său, profeția sa a fost pentru toți fără excepție, iar voi l-ați cunoscut în acest 

timp sub numele de Ilie, pentru că acest Duh este cel al acelui profet care a fost cu oamenii în toate 

timpurile și el este vestitorul care a pregătit căile Domnului. De aceea, vă urez bun venit tuturor, căci am 

venit fără să judec păcatele și fără să-l umilesc pe cel care s-a pătat cel mai mult. Aceștia se vor număra 

printre cei care Mă iubesc cel mai mult, pentru că fărădelegile lor au fost multe și toate au fost iertate. 

64 "Steaua" care indică prezența Mea și Cuvântul Meu a fost "văzută" doar de oamenii obișnuiți. 

Regii și oamenii de știință au adormit în măreția lor și nu au fost capabili să descopere în firmament 

lumina divină, pentru a porni apoi să o urmeze ca acei magicieni din Orient care au lăsat totul în urmă 
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pentru a ajunge la acea lumină cerească care a anunțat lumii venirea Mântuitorului. Dacă savanții ar căuta 

lumina Mea, iar cei care trăiesc în bogății mari ar pune în practică ceva din învățăturile Mele, ar simți 

prezența Mea în inimile lor. 

65 V-am spus odată că este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac decât pentru un 

avar bogat să intre în Împărăția Cerurilor. Astăzi vă spun că acele inimi trebuie să se elibereze de egoism 

și să practice caritatea activă față de frații lor, pentru ca sufletul lor să treacă pe calea îngustă a mântuirii. 

Nu este necesar să te eliberezi de posesiuni și bogății, ci doar de egoism. 

66 Câți dintre voi ați fost cândva proprietari ai unei averi pe pământ și ați uitat de mizeria și de 

nevoile aproapelui vostru. Apoi, când a sosit ceasul judecății sufletului tău, ai simțit că amploarea 

păcatelor tale era atât de mare și poarta spirituală atât de îngustă încât ți-ai dat seama că nu poți trece prin 

ea. 

67 Astăzi nu este o comoară de bunuri materiale pe care trebuie să o împarți cu cei nevoiași. Bogăția 

voastră în această perioadă constă în lumină și cunoaștere spirituală, motiv pentru care vă puteți considera 

bogați din punct de vedere spiritual. Dar gândește-te: dacă este o gravă fărădelege înaintea lui Dumnezeu 

să refuzi fratelui tău bogățiile lumii și să le păstrezi, ce înseamnă să îi refuzi darurile spirituale ale harului, 

care nu se diminuează niciodată, oricât de mult le-ai da? Care va fi atunci dreptatea pentru acești bogați ai 

spiritului care se arată atât de egoiști? 

68 Te-am destinat să dai mari învățături umanității prin medierea ta. Adevărat vă spun că acest popor 

nu a fost format din întâmplare și nici o inimă nu a fost adăugată din întâmplare. Cele 144.000 de persoane 

care trebuie să meargă la muncă în spirit și în trup vor fi ca o carte deschisă, plină de lumină, experiență și 

reparații. 

De aceea le ating sufletul prin conștiință și vă spun cu adevărat că, dacă nu se vor converti ziua, o vor 

face până la căderea nopții. Dar ei își vor întoarce privirea în sus, spre Tatăl, și apoi vor lua calea 

împlinirii. 

69 Îți mai acord încă o perioadă de timp pentru a te gândi la misiunea ta și pentru a-ți pregăti inima. 

Eu vă trimit în acest timp pentru ca voi să dați mărturie despre adevărul Meu. Cel de-al șaselea sigiliu 

vorbește, lumina sa se răspândește, misterul său se clarifică. Cheamă-i pe bărbați, femei și copii să asculte 

Cuvântul Meu, pentru că va veni anul 1950 și vocea Mea nu va mai fi auzită sub această formă. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 63  
1 De ce tremură inima ta de frică atunci când auzi Cuvântul Meu ca Judecător? O, dacă v-ați teme 

mereu, dar nu de pedeapsă, ci de rușinea de a Mă răni și de a vă spurca. Cât de mult bine ai obține pentru 

sufletul tău! 

2 V-am spus să vă faceți demni de prezența mea în această manifestare, să nu închideți porțile milei 

mele. 

3 Eu sunt perfectă și aștept perfecțiune de la tine. Numai așa veți ajunge în vârful muntelui. Pentru 

aceasta vă dau timp, lumină și putere. 

4 În această zi pe care oamenii o dedică memoriei celor care au plecat în lumea de dincolo și pe care 

o numesc, în mod greșit, Ziua Morților, vă acord ca aceste ființe să vă contacteze pentru a vă da dovada că 

sunt în viață. Ei vă vor spune că, așa cum vouă v-au fost încredințate misiuni spirituale de îndeplinit pe 

pământ, și ei îndeplinesc misiuni dificile în valea spirituală. 

5 Nu plângeți pentru aceste ființe, nu le împovărați cu preocupările voastre materiale, nu le lipsiți de 

respect. Lăsați-i să comunice cu voi, primiți în inimile voastre mesajul lor și sfatul lor bun și apoi lăsați-i 

să plece în pace în lumea în care trăiesc și de unde vă veghează. Acest har de a le auzi va trece curând. 

După aceea, le veți simți prezența doar în inimile voastre. 

6 În timp ce vă unesc, nu numai cu toți cei care locuiesc pe pământ, ci și cu cei care trăiesc în alte 

lumi, multe dintre națiuni nu simt prezența Mea pentru că sunt implicate în războaiele lor. Dar, fără să știe, 

ei împlinesc Cuvântul Meu din Era a Doua, în care v-am anunțat că Mă voi întoarce atunci când aceste 

evenimente se vor produce în omenire. 

7 Treceți la treabă, cercetați acest cuvânt cu zel. Ce s-ar întâmpla cu voi dacă nu ați mai putea să o 

auziți, dacă aceste guri ar fi reduse la tăcere înainte de timpul stabilit? Ce instrucțiuni le-ai da celor care 

urmează să vină, de vreme ce nu v-am dat încă toate revelațiile Mele? 

8 Perseverați în reînnoirea voastră, urmăriți, rugați-vă și învățați. Ascultă-mă cât de mult vrei, dar nu 

te obișnui cu prezența mea. Căutați-Mă întotdeauna ca Tată și ca Stăpân, nu-Mi contestați niciodată 

dreptatea. 

9 Vedeți cum, prin această puțină credință pe care ați avut-o, ați obținut multe miracole, cum ar fi cel 

de acum, prin care veți auzi vocea celor care v-au fost rude în lume. 

10 Nu mormintele se vor deschide pentru a-i lăsa să iasă pe cei care sunt nemișcați în ele; vor fi 

porțile lumii spiritelor care îi vor lăsa să treacă pe cei care sunt plini de lumină și de viață pentru a vă 

anunța despre continuarea vieții lor. 

11 Dacă una dintre aceste ființe ar trebui să manifeste încă înclinații umane sau dorințe pentru lucruri 

pământești, ai milă de el și dă-i lumină prin rugăciunea ta. Nu uitați că trebuie să vă susțineți unul pe 

celălalt. 

12 Astfel, înaintezi pas cu pas pe calea care duce spre vârful muntelui, unde vei ajunge atunci când 

vei avea puritate și perfecțiune în suflet. 

13 Înțelegeți că îl aveți pe Cristos ca Stăpân, că Cuvântul Meu dat prin aceste buze de oameni v-a unit 

și că acest Cuvânt este Cartea Iubirii și a Înțelepciunii. Vă dau de fiecare dată o nouă lecție pentru 

împrospătarea sufletului vostru. Astăzi simțiți plăcere când mă ascultați, mâine veți simți bucurie când veți 

pune în practică instrucțiunile mele. Am spus că oamenii vor veni la voi dorind această lumină și este 

necesar ca ei să o găsească în cuvintele voastre, în lucrările voastre și în viața voastră. 

14 Eu am pus masa și v-am invitat la banchetul meu, dar vă spun că mai târziu veți fi voi cei care veți 

pune masa pentru a-i primi apoi pe frații voștri și pentru a continua astfel acest ospăț al fraternității și al 

iubirii pentru eternitate. În acest Al Treilea Timp, spiritul vostru își va îndeplini destinul de a-i învăța pe 

frații voștri și de a împărtăși cu ei tot ceea ce a primit din Mila Mea. Nu vor fi bunuri materiale - pentru că 

nu aveți așa ceva - ci bunuri spirituale cu care veți fi copleșiți. 

Pentru ca virtutea ta să fie crezută și cuvântul tău să aibă puterea de a convinge și converti, trebuie să 

rămâi pe calea binelui. Când simțiți că iubirea Mea v-a îndepărtat de pe calea răului și v-a așezat pe calea 

reînnoirii, faceți pași fermi acolo și nu vă întoarceți în locul din care ați fost salvați. Atunci, când vă 

propuneți să propovăduiți înnoirea, îndreptarea și perseverența în bine, veți câștiga și mișca ușor inima 

păcătosului. Dacă știi cum să-ți purifici inima și buzele în acele momente în care îți adresezi cuvintele 
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către inima dură a fratelui tău, dacă în acele momente îți înalți cu încredere gândurile către Mine, Eu voi fi 

cel care va vorbi prin mijlocirea ta și voi atinge cu Cuvântul Său cele mai ascunse fibre ale acelei inimi, 

făcându-i astfel să simtă prezența Mea. 

15 Înțelegeți că trebuie să vă transformați spiritual și fizic, că multe dintre obiceiurile și tradițiile 

voastre - o moștenire de la strămoșii voștri - trebuie să dispară din viața voastră pentru a face loc 

spiritualizării. 

16 Vedeți această umanitate care se prăbușește într-un abis, în timp ce voi sunteți încă prinși într-un 

somn adânc în care vă căutați doar odihna și nu vă pasă de ceea ce se întâmplă cu ceilalți. Vă spun din nou 

că nu ar trebui să vă mai preocupați de inutil, de dăunător, pentru a putea folosi mai bine aceste momente 

pentru a face fapte de milostenie, pentru a semăna sămânța mea de iubire în sufletele fraților voștri. 

17 Acesta este timpul pe care profeții Mei l-au văzut și l-au anunțat, acesta este timpul pe care vi l-am 

prezis în Cuvântul Meu. Să știți că una după alta dintre aceste profeții se împlinesc acum. Cuvântul meu 

regal nu se retrage niciodată, nu se contrazice, nu se neagă pe sine. Chiar și prin intermediul acestor 

glasuri umane v-am dat multe profeții pe care le-ați văzut împlinite una după alta. Vă spun acest lucru 

pentru că se apropie anul 1950 și după aceea nu veți mai auzi Cuvântul Meu prin intermediul organului 

uman al intelectului. 

18 Vă vorbesc cu cuvinte bune și pline de dragoste pentru a vă convinge că trebuie să vă pregătiți 

pentru această zi mare. Fericiți sunt cei care au încredere în Cuvântul Meu neschimbător și care se 

pregătesc pentru acest timp, pentru că ei nu vor fi consternați că această formă de manifestare a Mea se va 

sfârși. 

19 Ascultați vocea Mea, vă mai puteți reîmprospăta cu ea pentru câțiva ani. Este cântecul înalt care 

răsună în cer și al cărui ecou se aude pe pământ. Când acest cântec nu va mai putea fi auzit prin gura 

purtătorilor mei de voce, vă voi face să-l auziți de acum înainte în adâncurile inimii voastre, atunci când vă 

veți uni spiritual cu mine. Vă spun cu adevărat, este doar o perioadă scurtă de timp până atunci când aceste 

previziuni se vor adeveri. Dar vă mai spun și că omul nu va putea să-și pună voința sa mai presus de a 

mea, încercând să prelungească vestirea mea printre voi. Fiți vigilenți, căci mulți vor încerca să înșele pe 

frații lor. Să continui să-i aduci în fața Mea pe păcătoși, pe cei care s-au spurcat prin furt, adulter sau crimă 

- nu pentru a-i acuza în fața Domnului, ci pentru ca ei să fie iertați și eliberați de întunericul și de petele 

lor. 

20 Veți continua să ungeți bolnavii cu dragoste și în numele meu, cu o încredere și o credință la fel de 

mare sau chiar mai mare decât cea pe care o aveți acum, pentru ca eu să continui să fac minuni printre voi. 

Aceasta va fi sămânța pe care o voi primi și o voi depozita în hambarele Mele. 

21 Care dintre faptele tale crezi că a fost perfectă? Conștiința vă spune că până astăzi nu ați făcut nici 

măcar una. 

22 Amintiți-vă că numai ceea ce este perfect ajunge la Mine. Prin urmare, spiritul vostru va intra în 

împărăția mea doar atunci când va fi atins perfecțiunea. Ați ieșit de la Mine fără experiență, dar va trebui 

să vă întoarceți la Mine împodobiți cu haina meritelor și virtuților voastre*. 
* Îmbrăcămintea spiritului, care trebuie împodobită cu meritele și virtuțile noastre, este sufletul nostru; căci 

spiritul nu se poate întoarce la inima lui Dumnezeu decât cu haina sufletului său purificat. 

23 Oameni buni, ridicați-vă fața și priviți cerurile. Când simțiți că vin ca Judecător, tremurați și vă 

plecați gâtul. Înțelegeți că a venit timpul dialogului Meu spiritual cu omul, așa cum este scris. 

24 Purtători ai vocii acestui popor, voi care sunteți instrumentele prin care vorbesc omenirii, ascultați 

Cuvântul Meu care vă spune: voi sunteți sursa, Cuvântul Meu este apa cristalină. Lăsați-o să se reverse, 

dar păstrați-i puritatea. 

25 Peste acest popor vor coborî instrucțiunile Mele, pentru ca adevărul Meu să rămână ancorat. De la 

voi vor ieși transcrierile fidele care vor fi mai târziu imprimate în inimile oamenilor de toate rasele. Printre 

voi se află discipolii care vor unifica și ordona scrierile. 

26 Concertul meu ceresc se va face auzit pe pământ, astfel încât previziunile profeților și cuvântul lui 

Isus se vor împlini. Cu mult timp în urmă, Ioel v-a vorbit despre un timp în care fiii și fiicele lui Israel vor 

profeți, vor avea viziuni și vise și că Duhul Meu se va revărsa peste toată făptura. Adevărat vă spun că 

acum este timpul prezis. 
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27 Aici este Spiritul Meu care se manifestă prin tine, lumea spirituală care vorbește prin gura ta. Aici 

sunt bărbați și femei de toate vârstele care pătrund în spiritualitate cu privirea, iar alții care primesc 

anunțuri și revelații în visele lor. 

28 Acesta este momentul în care gazdele Mele spirituale se apropie de lume pentru a-i ridica pe cei 

care Mă vor urma și pentru a distruge planta otrăvitoare și buruienile păcatului. 

29 Voi, clarvăzători, uitați-vă la Mine! Vrei să descoperi o formă și nu o găsești. Voi vedeți doar 

strălucirea luminii Mele, căci Eu sunt: Lumina. 

30 Eu vă țin treji prin lumina celui de-al șaselea sigiliu. Din ea izvorăște darul Cuvântului, din ea se 

ridică acest concert pe care îl auzi în inima ta și care îți face spiritul să tremure: "Eu sunt Domnul". 

Înaintea voastră se află Mielul care dezleagă cel de-al șaselea sigiliu pentru a vă arăta calea. Căci Mielul 

este Hristos, iar Hristos este Calea. 

31 Toată lumea respectă locul atribuit celorlalți și se respectă pe sine. 

32 Rugați-vă, pocăiți-vă! - Dacă sunteți ipocriți, fiți sinceri acum; dacă sunteți neînțelepți, fiți prudenți 

acum; dacă trăiți în întuneric, ridicați-vă la lumină; dacă nu aveți inspirații divine, ascultați-mă și vă veți 

umple de lumină. Cel care vă vorbește este originea și sursa tuturor lucrurilor create și vă spune: Luați 

asupra voastră crucea iubirii lui Isus și veniți la Mine! 

33 Astăzi, venirea Mea v-a surprins, pentru că nu erați pregătiți pentru ea; acesta este motivul îndoielii 

unora. Când cineva și-a ridicat întrebarea către Infinit și a întrebat dacă această manifestare este adevărul, 

în mijlocul discursului Meu de învățătură a primit imediat un răspuns înțelept și plin de iubire care a aprins 

o flacără de lumină în inima sa. 

34 Cel care are credință nu obosește și nu se plictisește niciodată să Mă asculte. El poate traversa văi 

și urca munți de fiecare dată pentru a asculta Cuvântul Meu când Mă fac cunoscut. 

35 Cel care a cunoscut natura apei care îi potolește setea și a pâinii care îi astâmpără foamea nu le 

schimbă cu nimic și nimic nu-l împiedică să le găsească. Cel care simte plăcerea de a-l asculta pe Maestrul 

divin și de a pătrunde pentru o scurtă perioadă de timp în eternitate nu regretă că în acele momente lasă în 

urmă plăcerile lumii. 

36 Discipoli, au existat momente în care Cuvântul Meu, plin de reproșuri drepte, v-a părut amar, și 

asta pentru că nu ați fost capabili să-l înțelegeți. Căci vă spun cu adevărat că n-am venit să vă înmulțesc 

amărăciunea pe care o suferiți pe pământ. 

37 Instrucțiunea mea divină v-a îndepărtat de căile nesigure, de plăcerile false și de viciu. În schimb, 

te-a făcut să cunoști bucuria și să te bucuri de ceea ce este bun. 

38 Nu vă voi lăsa fără moștenire atunci când Cuvântul Meu nu va mai fi auzit prin intermediul acestor 

emițătoare, căci vreau să vă păstrez pentru ca voi să dați mărturie despre adevărul învățăturilor Mele de 

iubire în fața noilor generații și pentru ca voi să fiți sfătuitori pentru frații voștri. 

39 Nu toți vor ajunge să cunoască în acest moment Cuvântul pe care vi l-am dat prin intermediul 

organului uman al intelectului, pentru că pentru ei nu a venit încă timpul trezirii. Ei vor fi chemați, dar nu 

aleși. Dar mâine, când vor fi gata să Mă urmeze, vor fi chemați din nou și atunci vor fi numărați printre cei 

aleși. 

40 Ca un clopot răsunător, elementele naturii trezesc acum umanitatea adormită și o cheamă la 

rugăciune și la reflecție. Cei care nu înțeleg această voce se înșală sau sunt surzi la mesajele spirituale. 

Astăzi, ei încă atribuie aceste evenimente unor simple fenomene naturale. Dar va veni un moment în care 

clerul confesiunilor și oamenii de știință și de putere se vor întreba cu teamă: Este într-adevăr dreptatea 

Domnului cea care bate la ușa noastră? Este acum timpul prezenței Sale printre noi? 

41 Vă spun, încăpățânarea omului este mare! Cu toate acestea, el nu se pleacă în fața durerii și nu se 

răzvrătește împotriva dreptății Mele care îl chinuiește. Dar dacă își va îndoi gâtul, întreaga rasă umană va 

fi unită într-un singur obstacol. 

42 Vă întreb: Ce așteptați pentru a împărtăși Vestea Bună? Vreți să profețiți pe ruine? Eu vă spun și 

vă dezvălui totul, ca să aveți întotdeauna un răspuns înțelept la orice întrebare pe care v-o pun frații voștri. 

Nu uitați că veți fi atacați cu argumente serioase care îi vor umple de teamă pe cei care nu sunt pregătiți. 

43 Memorați Cuvântul Meu și nu uitați marile minuni pe care vi le-am acordat pentru ca fiecare dintre 

voi să fie o mărturie vie a adevărului Meu. Atunci, cel care vă cercetează și scormonește în Cuvântul Meu 

va vedea că nu contrazice în nimic ceea ce v-am spus și v-am profețit în trecut. Bătălia va fi mare, atât de 
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mare încât unii dintre cei care au fost discipolii mei se vor umple de frică și Mă vor nega, susținând că nu 

M-au auzit niciodată. Pe cei care rămân credincioși poruncilor Mele și înfruntă bătălia îi voi acoperi cu o 

mantie sub care se vor apăra și vor ieși nevătămați din orice situație critică. Cine va semăna prost această 

sămânță sau cine va păta puritatea acestei lucrări va fi judecat în fiecare ceas, prigonit de oameni și 

neliniștit. Fiecare să cunoască pomul pe care l-a crescut după gustul fructelor sale. 

44 Am mari miracole în rezervă pentru perioada de luptă spirituală a poporului Meu - miracole și 

lucrări care îi vor uimi pe cercetători și oameni de știință. Niciodată nu te voi lăsa în voia puterilor tale. Nu 

fiți deconcertați atunci când oamenii își bat joc de voi; nu uitați că și în Era a doua mulțimea și-a bătut joc 

de Maestrul vostru. 

45 În timp ce mulți încă așteaptă sosirea Mea, plecarea Mea este deja foarte aproape. Dar vă spun cu 

adevărat că Duhul Sfânt va lumina de acum înainte orice minte și orice duh pentru totdeauna, pentru că 

sunteți deja la apogeul vremurilor. 

46 De la fiecare primesc un dar: copiii îmi oferă inocența lor, fecioarele parfumul lor (de puritate), 

mamele lacrimile lor, tații crucea lor, bătrânii oboseala lor. Dar iubirea Mea îți înviorează credința, Eu 

păzesc această lampă pentru ca flacăra ei să nu se stingă niciodată. 

47 În acea perioadă nu am coborât pe pământ ca ființă umană pentru a fi văzut de ochii corpului 

vostru. Acest timp a trecut. Acum este momentul în care trebuie să câștigi merite pentru mântuirea ta. 

Căutați-Mă în invizibil și Mă veți găsi în curând. Căutați-Mă ca Tată, ca Stăpân, și Mă veți avea. Nu Mă 

căutați ca pe un servitor, deși vă spun cu adevărat că v-am servit întotdeauna. Serviciile mele nu așteaptă 

nicio răsplată; dar dacă vreți să-mi răsplătiți beneficiile în vreun fel, vă spun doar să vă iubiți unii pe alții. 

Căci dacă veți face așa, lucrarea Mea va fi încununată. 

48 Nu vă mirați că, deși sunt Domnul tuturor lucrurilor create, apar printre voi și vă cer iubire. Eu sunt 

Dumnezeul blândeții și al umilinței. Eu nu mă laud cu măreția mea, ci îmi ascund perfecțiunea și 

splendoarea pentru a mă apropia de inima voastră. Dacă M-ați vedea în toată slava Mea, cum ați plânge 

pentru fărădelegile voastre! 

49 Iată calea, umblați pe ea și veți fi mântuiți. Vă spun cu adevărat că nu este necesar să mă fi auzit în 

acest timp pentru a obține mântuirea. Oricine își exercită în viață legea divină a iubirii Mele și transformă 

această iubire inspirată de Creator în caritate este salvat. El îmi este martor în viața și în faptele sale. 

50 Îl auziți pe Duhul Sfânt, dar nu un Duh diferit de cel care v-a vorbit ca Hristos sau ca Iehova. Este 

același, singurul care există, dar care s-a manifestat în moduri diferite în fiecare dintre cele trei epoci. 

51 În prima dată, Dumnezeul vostru s-a revelat la Sinai, iar calitatea Ființei Sale pe care v-a oferit-o a 

fost cea a dreptății și a Legii Sale. În cea de-a doua eră, același Dumnezeu v-a vorbit în Hristos și v-a 

dezvăluit o latură a Ființei Sale pe care nu o înțeleseserăți: dragostea. Iar în epoca actuală, care este Era a 

Treia, Spiritul Meu Sfânt vă vorbește din Infinit; El intră în contact cu spiritul vostru din spiritualitate și vă 

arată astfel o altă calitate a Ființei Sale, cea a Înțelepciunii Sale, care este lumină pentru întreaga 

umanitate. De ce să vezi mistere acolo unde nu există? Misterul Treimii a fost elucidat. 

52 Ce M-a determinat să te creez? - Dragostea mea. Căci înainte de a te fi creat, te iubeam deja în 

Mine. Domnul îi iubea pe cei care urmau să devină copiii Săi, dar voia și să se simtă iubit de ei. Pentru 

copii am creat natura, forțele naturii, lumile sau casele, pentru ca voi să puteți lua parte la viața materială și 

să începeți astfel o cale de perfecțiune și de evoluție ascendentă. Le-am dat sufletelor un corp material prin 

care să-și poată exprima senzațiile și facultățile, ghidate de conștiință. 

53 Ființei umane astfel constituite și înzestrate i-am acordat liberul arbitru, am pus în interiorul său 

frunza legii și a dreptății mele și am așezat-o la începutul drumului de dezvoltare. 

54 Fără această lege interioară, omul nu m-ar fi cunoscut, înțeles și iubit niciodată. Dar conștiința, 

care a fost farul care luminează calea și vocea care sfătuiește binele, v-a făcut să înțelegeți revelațiile 

Tatălui, iar acum ați ajuns la momentul în care spiritul întrupat se va manifesta liber și va învinge inutilul 

și materialul. 

55 De ce a trebuit să cobor la tine în trei rânduri? Pentru că ați căzut în dificila călătorie a vieții și a 

trebuit să vin să vă ridic din țărâna pământului - pentru că vă abateți de la calea cu conștiința deplină. Dar 

atunci când veți pieri și veți plânge, îmi veți spune: "Tată, de ce mă pedepsești?". De ce spui că te-am 

pedepsit? Amintiți-vă că, în timp ce blasfemiați, Viața cu care v-am înconjurat continuă să vă ofere 



U 63 

54 

beneficiile sale. Învață să trăiești și nu te vei poticni: iată ce te învață Legea Mea. Nu vă așteptați la pace 

sau la o viață adevărată din învățăturile oamenilor. 

56 Judecata Mea va ajunge la toți. Când va veni vremea, îi voi întreba pe "slujitorii Legii Mele" și pe 

oamenii care formează dogme: "Care este recolta voastră?". Și atât unul cât și celălalt îmi vor arăta doar 

vanitate, ostilitate și lipsa lor de dragoste față de oameni. 

57 Înainte de toți ceilalți, îi voi judeca pe cei care respectă Legea Mea, căci acesta este Testamentul 

Meu de iubire și de înțelepciune pentru toți copiii Mei, căci din el decurge mântuirea oamenilor. Vai de cei 

care țin ascunse aceste învățături în mintea lor, pentru că va fi o peșteră a întunericului - sau în inima lor, 

pentru că va fi doar o peșteră a egoismului! 

58 Fiți echipați și înțelegeți-Mă! Cel care are în el lumina Duhului Sfânt, să răspândească lumina 

asupra tuturor celor care au nevoie. 

59 Dacă cineva simte că Cuvântul Meu îl rănește, este pentru că este ca o sabie. Dar rănile pe care le 

lovește sunt cele ale iubirii. Mâine veți înțelege că Cuvântul Meu este întotdeauna drept. 

60 Voi chema pe părinții familiilor și îi voi întreba: "Părinți de oameni, ce ați făcut cu copiii voștri?". 

Îi voi judeca pe învățătorii omenirii, printre care se vor număra filozofii, teologii și oamenii de știință, și îi 

voi întreba și pe ei care a fost natura seminței pe care au plantat-o în inimile și mințile propriilor lor frați. Îi 

voi întreba în slujba cărei cauze au folosit darurile pe care le-am încredințat. 

61 În prezența mea vor veni conducătorii popoarelor, națiunilor și regatelor și îi voi întreba în ce fel 

au condus destinele oamenilor și ce au făcut cu popoarele lor. Le voi cere socoteală de pâinea fraților lor, 

de munca și de salariul zilei, iar dacă vor oferi doar lăcomie și deșertăciune în inimile lor și bogății în 

mâinile lor, în timp ce popoarele lor pier de foame - cât de mare va fi responsabilitatea lor! 

62 Vor fi chemați și medicii. Îi voi întreba ce au făcut cu secretul sănătății pe care li l-am dezvăluit și 

cu balsamul vindecător pe care li l-am încredințat. Îi voi întreba dacă au simțit cu adevărat durerea străină, 

dacă s-au coborât până în cea mai săracă tabără pentru a-l vindeca cu iubire pe cel care suferă. Ce Îmi vor 

răspunde cei care au dobândit splendoare, bogăție și lux cu durerea semenilor lor, o durere pe care nu au 

știut întotdeauna să o aline? Toți vor pune întrebări în inimile lor și vor trebui să-mi răspundă în lumina 

conștiinței lor. 

63 Dacă ți-am dezvăluit că faci parte din Israel, să nu crezi că te iubesc mai mult decât alte grupuri de 

oameni. De ce v-aș iubi pe voi mai mult decât pe ceilalți, de vreme ce toți sunteți copiii mei? 

64 Adevăr vă spun că, dacă oamenii ar fi respectat Legea pe care le-o amintea conștiința din ei, nu ar 

fi fost necesar să vă trimit conducători sau profeți, nici nu ar fi fost necesar ca Domnul vostru să se 

coboare la voi, și că a trebuit să scrijelesc Legea Mea pe o piatră chiar în prima eră, și că a trebuit să devin 

om și să mor ca om pe o cruce în a doua eră. 

65 Când am format un popor și l-am copleșit cu daruri de har, nu am făcut-o pentru ca el să se înalțe 

pe sine și să-i umilească pe alții, ci pentru ca el să fie un exemplu de supunere față de adevăratul 

Dumnezeu și un model de fraternitate între oameni. 

66 Am ales acest popor pentru a fi un instrument al voinței mele pe pământ și un purtător al 

revelațiilor mele, pentru a-i invita pe toți să trăiască în Legea mea, și astfel întreaga omenire va forma în 

cele din urmă un singur popor al Domnului. 

67 Acest popor a suferit mult - deși era cel ales - pentru că a crezut că moștenirea era doar pentru el, 

că Dumnezeul său nu putea fi Dumnezeu și pentru neamuri, pentru că a considerat celelalte popoare ca 

fiind străine și nu le-a lăsat să participe la ceea ce Tatăl îi încredințase. L-am separat de celelalte popoare 

doar pentru o perioadă de timp, ca să nu fie infectat de răutate și materialism. Dar când s-a izolat în 

egoismul său și s-a crezut mare și puternică, i-am dovedit că puterea și măreția sa erau înșelătoare și am 

permis altor națiuni să o invadeze și să o ducă în robie. Regii, faraonii și cezarii erau stăpânii ei, deși eu 

mă oferisem să fiu stăpânul lor. 

Tatăl, în iubirea sa infinită, s-a revelat din nou poporului său pentru a-i da libertate și pentru a-i 

reaminti misiunea sa, iar în acest timp prezent eu vin să le dau învățăturile mele de iubire; dar numai 

privirea mea poate descoperi în rândul umanității pe copiii lui Israel pe care îi chem și îi adun pentru a 

primi lumina Duhului Sfânt. 
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68 M-am revelat în fața spiritului vostru, căci vremea când vă vorbeam prin natură și prin intermediul 

manifestărilor materiale, pe care voi le numeați miracole, a trecut de mult. Astăzi mă puteți simți deja în 

spiritul vostru, precum și în adâncul inimii voastre. 

69 În acest timp, nu Palestina a fost martoră la revelația mea, pentru că nu un loc anume este ceea ce 

caut, ci spiritul vostru. Eu caut "poporul lui Israel prin duh", nu prin sânge, poporul care posedă sămânța 

spirituală pe care a primit mila Mea de-a lungul veacurilor. 

70 Pregătiți-vă, oameni buni, folosiți timpul, căci timpul acesta este ușor. Anul 1950 se apropie și nu 

vreau să vă simțiți orfani când voi retrage Cuvântul Meu. Vă spun cu adevărat, cei care se pregătesc mă 

vor simți mai aproape, vor avea mari inspirații, vor vindeca bolnavi prin simpla rugăciune și vor surprinde 

cu darul lor de a vorbi. 

71 Trebuie să țineți aceste întâlniri, pentru că voi da mari revelații în ele. Darul vederii spirituale se va 

dezvălui, iar prin buzele tale voi vorbi cu savanții și oamenii de știință. Această prezicere va fi scrisă de cei 

care au sarcina de a înregistra Cuvântul Meu. 

72 Bărbați și femei care aud acest cuvânt: Credeți în venirea Mea printre voi? Credeți în manifestarea 

Mea prin intermediul organului intelectului uman? La unii, credința arzătoare răspunde: "Da, Stăpâne, cred 

în Prezența Ta". La alții, tăcerea lor răspunde, proclamând: 

"Cine știe?" 

73 Maestrul v-a spus: Nu mă examinați doar pe mine. Intră în inima ta și află ce a ieșit din ea. Dacă 

din ea au ieșit cuvinte de iubire și adevăr, puteți fi mulțumiți; dacă ea a oferit alinare altora, puteți spune că 

din fântâna voastră a izvorât apă limpede ca cristalul. - Dacă ați fi la un nivel înalt de perfecțiune, 

manifestarea Mea nu ar avea niciun motiv să existe printre voi. Dar dacă conștiința ta te acuză de multe 

imperfecțiuni, de ce mă întrebi pentru ce am venit? Trebuie să știi că am venit în căutarea sufletului tău, 

care are menirea de a se desăvârși pe calea trasată de iubirea mea părintească, pentru ca el să se purifice și 

să atingă fericirea pe care orice ființă o dorește în adâncul său. Am venit să îi arăt calea prin care ea 

dobândește merite pentru a atinge acest scop. 

74 Adevăr vă spun că sufletele celor drepți care locuiesc lângă Dumnezeu și-au câștigat dreptul de a 

ocupa acel loc prin faptele lor, nu pentru că li l-am dat Eu. Le-am arătat doar calea și le-am arătat o mare 

răsplată la finalul ei. 

75 Fericiți cei care Îmi spun: "Doamne, Tu ești calea, lumina care o luminează și puterea călătorului. 

Tu ești vocea care ne îndrumă și ne înviorează în călătoria vieții, iar Tu ești și răsplata pentru cel care a 

ajuns la țintă - Da, copiii mei, Eu sunt Viața și Învierea din morți. 

76 Este suficient să știți - așa cum v-am spus în Cuvântul Meu - că reîncarnarea sufletului este un 

adevăr, și deja o lumină se aprinde în inimile voastre și admirați și mai mult dreptatea Mea iubitoare. 

Comparați teoriile și diferitele interpretări pe care confesiunile le-au dat acestor învățături și decideți-vă 

pentru cea care conține cea mai multă dreptate și are cea mai mare rațiune. Dar vă spun cu adevărat că 

aceasta este una dintre revelațiile care va emoționa cel mai mult spiritul în acest moment în care se trezește 

cunoașterea interioară a acestui mare adevăr. 

77 Dacă oamenii mă condamnă din nou pentru că am spus lumii adevărul, o pot face; le voi permite să 

mă condamne. Dar dacă vor dori să Mă prindă și să Mă aresteze, nu vor putea, pentru că Eu sunt în Spirit 

și sunt de neatins și invizibil pentru ei. 

78 Ați înviat la viața adevărată prin miracolul acestui Cuvânt. Nu mai trăiți cu indiferență și nici nu 

mai păcătuiți ca aceia care nu M-au auzit, căci atunci v-ați coborî la nivelul celor morți (spiritual). - Numai 

eu pot și pot să vă vorbesc în acest fel. 

79 În cea de-a doua eră, le-am anunțat apostolilor mei noua mea revelație și, când m-au întrebat ce 

semne vor indica acel moment, le-am anunțat unul după altul, precum și dovezile pe care le voi da. 

Portfacerile au apărut până la urmă, anunțând că acesta este timpul prezis de Isus, iar acum vă întreb: Dacă 

această manifestare spirituală* la care vă fac să luați parte nu ar fi adevărul - atunci de ce nu a apărut 

Hristos (în forma așteptată de credincioși), chiar dacă semnele au sosit? Sau credeți că ispititorul are 

putere și asupra întregii creații și asupra forțelor naturii pentru a vă înșela? 
* Potrivit cuvintelor Domnului, această manifestare înseamnă împlinirea promisiunii revenirii Sale, care este 

spirituală. 
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80 V-am avertizat cândva pentru a nu ceda la seducția falșilor profeți, a falșilor creștini și a falșilor 

salvatori. Dar astăzi vă spun că spiritul întrupat, datorită dezvoltării, cunoașterii și experienței sale, s-a 

trezit într-o asemenea măsură încât nu este ușor să-i oferi întunericul drept lumină, oricât de multă orbire 

ar avea la dispoziție. De aceea v-am spus: Înainte de a vă abandona pe această cale cu credință oarbă, 

verificați cât de mult doriți! Realizează că acest Cuvânt a fost dat pentru toți și că niciodată nu am păstrat 

vreo parte din el doar pentru anumite persoane. Fiți conștienți de faptul că nu există cărți în această 

Lucrare în care să încerc să vă ascund vreo învățătură. Dar v-am mai spus în acea a doua eră, prin gura 

apostolului meu Ioan: "Dacă cineva aude glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi lua masa cu el, 

iar el cu mine". Tot așa v-am învățat pilda fecioarelor, ca să vă amintiți de ea în vremea aceea. 

81 Ilie, care a trebuit să vină primul pentru a pregăti calea Domnului, s-a făcut cunoscut pentru prima 

dată prin intermediul minții umane în 1866. Nu vreți să petreceți puțin timp pentru a studia semnele și 

evenimentele care au avut loc în toate domeniile și care au coincis cu momentul acestei manifestări? Din 

nou, savanții care studiază stelele și care în antichitate erau numiți magicieni vor fi cei care vor mărturisi 

că cerul a dat semne care sunt chemări divine. 

82 Vouă, celor care ați avut norocul de a mă asculta, vă spun: am bătut la ușa voastră și mi-ați 

deschis-o. M-am hrănit cu voi și voi cu Mine. Ați văzut strălucirea fulgerului și ați auzit tunetul razei de 

foc, iar eu sunt aici. 

83 Priviți pecetea a șasea, care este dezlegată și deschisă înaintea ochilor voștri. Cine a dezlegat-o? 

Cine i-a pierdut pe cei cinci anteriori? Nu a fost Moise, nici Ilie, nici un patriarh. Am fost Eu, Mesia, 

Cuvântul, Mielul de sacrificiu, căci acea Carte a Înțelepciunii este Calea și Viața, iar Eu v-am spus că Eu 

sunt Calea, Adevărul și Viața. 

84 L-am trimis pe Ilie să anunțe lumea că în curând va fi dezlegat al șaselea sigiliu și, debordând de 

lumina Duhului Sfânt, a coborât la oameni ca un precursor al venirii Mele în Era a treia. Știți deja cum s-a 

făcut cunoscut Ilie, cum s-a revelat Maestrul, cât de mult v-a dat și cât de mult v-a învățat. Vă spun acum 

doar să păstrați această învățătură în toată puritatea ei, să vă îndreptați spre reînnoire și spiritualizare, 

pentru ca venirea mea să fie crezută în spirit și cuvântul meu să fie ascultat cu respect și iubire. 

85 Spuneți întotdeauna adevărul și veți fi recunoscuți ca ucenici ai Duhului Sfânt, căci nici măcar 

fulgii de zăpadă nu au puritatea Cuvântului Meu. Reflexia soarelui pe zăpada munților îți rănește ochii, dar 

lumina divină nu rănește spiritul și nici nu-l orbește. 

86 Ascultați-Mă, Eu sunt Hristos, Cuvântul Tatălui. Eu nu vin să desființez nimic din ceea ce a fost 

revelat încă din primele timpuri. Legea mea este aceeași, este legea iubirii. Formele se pot schimba, dar nu 

și conținutul. De aceea v-am spus că, deoarece auziți Cuvântul Meu prin mijlocirea unor ființe umane, nu 

trebuie să vă îndoiți de el. 

87 Iată, iată Calea revelată din nou în fața ochilor voștri. Începeți să vă înălțați sufletul, spuneți-vă cu 

satisfacție interioară că sunteți discipolii mei. Cine sunt discipolii Maestrului divin? Cei care își iubesc 

aproapele, care pun în practică învățătura Mea despre iertare, milă și altruism. 

88 Copilașilor, voi toți sunteți în timpul vieții și toți sunteți sub mantia Providenței Mele. 

89 Cel care în rugăciunea sa Îmi spune: "Tată, facă-se voia Ta pentru mine", iar când îl asaltează o 

încercare, exclamă: "Doamne, de ce mă vizitezi în felul acesta?" nu este încă un ucenic, ci abia un ucenic 

copil, pentru că nu a înțeles lecția. Dacă aspirați să fiți ucenicii mei, priviți la viața lui Isus, Maestrul 

vostru pe pământ, recunoașteți ascultarea și predarea lui față de Tatăl încă din copilărie. El a venit în lume 

pentru a face voia Tatălui Său și a trecut prin umilință, calomnie, ingratitudine, dispreț, durere și sacrificiu 

fără să se abată de la calea trasată de Cel Veșnic. 

90 Ce vei răspunde cu privire la modul tău de viață atunci când vei veni în prezența Domnului? În 

trecut, știați că fiecare trebuie să răspundă pentru el însuși. Acum ați aflat că există un număr de suflete 

care depind de fiecare dintre voi și pentru care trebuie să răspundeți. Vezi, aceasta este importanța 

exemplului tău în viață, pentru ca mâine să nu trebuiască să culegi amărăciune în loc de un fruct dulce și 

plăcut. Nu uitați că din acele ființe pe care vi le-am încredințat vor ieși noile generații care vor face să 

înflorească spiritismul pe pământ. Aceste generații binecuvântate sunt o promisiune divină pentru omenire. 

Aveți datoria de a le pregăti calea și casa și de a-i primi într-o atmosferă de spiritualitate și iubire. 

91 Îi veți putea recunoaște când vor sosi? 
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Nu trebuie să fii treaz atunci? Simte lumea că se întâmplă acest lucru? - Înainte de asta, trebuie să vă 

ridicați vocea de avertizare pentru ca toți să îndepărteze spinii pe care i-au lăsat pe drum, precum și 

impuritățile, pentru ca copiii lor să nu se rănească sau să se murdărească atunci când vor veni pe pământ. 

92 Am nevoie de unitate din partea voastră, oameni buni, pentru ca sămânța mea divină să răsară în 

pântecele vostru. Nu vreau să veniți la Mine plângând pentru încălcările Legii Mele sau să vă plângeți 

pentru timpul pierdut. Nimic nu ar putea compensa plânsul tău în acele momente. 

93 V-am vorbit în acest moment ca și cum ați fi creaturi pure și imaculate, pentru a vă transforma prin 

iubire. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 64  
1 Iată lecția Mea, iubiți discipoli. Cercetați-o și aplicați instrucțiunile Mele divine. Această sămânță 

pe care ți-o încredințez este sfințită. Cultivați-o, înțelegeți că de ea depinde rodul pe care îl veți obține. 

2 În Era a doua v-am spus: "În casa Tatălui Meu sunt multe locuințe", adică "există multe lumi în 

care sufletul își poate realiza evoluția". Dobândește merite pentru a putea ajunge într-un loc înalt în lumile 

în care lumina spirituală și pacea strălucesc cu cea mai mare intensitate. Unde vei merge după această 

viață? - Numai eu știu. - De aceea, vă spun că prin fapte bune trebuie să vă croiți drum până la un nivel de 

la care să vă puteți înălța până când veți ajunge la adevărata pace spirituală și că nu trebuie să întârziați 

momentul în care spiritul vostru va primi răsplata pe care a câștigat-o prin aceste fapte de iubire pentru 

frații și surorile sale. 

3 Vedeți că nu pedepsele îl așteaptă pe cel care nu și-a îndeplinit sarcina pe care i-a dat-o Tatăl. Tu 

culegi doar rezultatul faptelor tale. 

4 Nu în curtea creată de imaginația umană Mă veți vedea în Ora Judecății; va fi în lumi necunoscute 

unde sufletele vor merge și vor găsi cea mai pură și radiantă lumină care îi va lumina pe cei care au căutat 

adevărul și progresul spiritual în viață. Cei care nu au căutat adevărul Meu vor veni în locuri de ispășire 

unde vor restabili puritatea sufletelor lor pentru a avansa apoi și a veni la Mine; căci nimeni nu se va 

pierde. 

5 Cât de decisivă va fi în acel moment abandonarea conștiinței voastre, căci nimeni nu va putea să 

reducă la tăcere vocea acelui Judecător care există indisolubil legat de spiritul vostru. Vei cerceta toate 

acțiunile din viața ta și niciuna nu se va simți judecată cu un exces de severitate sau cu un exces de 

bunăvoință. Atunci va străluci cu insistență acea lumină pe care am folosit-o de la început pentru a ilumina 

calea sufletelor. 

6 Iubiți-vă unii pe alții de la un popor la altul, uniți-vă într-o singură frăție, pentru ca mâine, când 

veți trăi în lumi spirituale diferite, să vă iubiți unii pe alții de la o lume la alta. 

7 Vă spun cu adevărat că nu există zi mai fericită pentru un spirit decât cea în care își depune 

însărcinarea în fața Creatorului său, atunci când acest rod se dovedește plăcut în fața înțelepciunii Sale 

infinite. 

8 Spiritele de lumină, cei pe care voi îi numiți îngeri, vor veni la această întâlnire pentru a vă aduce 

în fața Tatălui vostru. 

9 Gâturile voastre au strigat în timpul al doilea când l-ați văzut pe Isus venind: "Osana, Osana Celui 

ce vine în numele Domnului!". - Acum, când simțiți că Spiritul Meu se apropie de voi, deschideți porțile 

sanctuarului inimii voastre, vă liniștiți în el și îmi arătați fericirea interioară care vă înconjoară. 

10 Eu sunt la fel ca atunci, voi sunteți la fel, învățătura mea este la fel. Cu toate acestea, evoluția 

voastră este mai mare și, prin urmare, căutați o uniune și o venerație mai perfectă pentru Creatorul vostru. 

Astăzi, când vă rugați, sufletul vostru, desprins de trup, se unește cu îngerii care populează spațiul 

spiritual, pentru a se alătura lor într-un imn de laudă care nu vine de pe pământ, ci din cer. 

11 Atunci când omenirea sărbătorește amintirea nașterii Mântuitorului, inimile oamenilor se umplu de 

o bucurie și de o speranță pe care nu și le pot explica. Același lucru se întâmplă (în sens invers) atunci 

când comemorăm suferința și jertfa Domnului nostru. Simțiți - chiar dacă numai pentru scurt timp - o 

tristețe inexplicabilă, și asta pentru că mă nasc și mor mereu în inimile oamenilor. 

12 Am vrut ca voi toți să trăiți veșnic, iar eu pot realiza acest lucru pentru că eu sunt Viața. De aceea 

m-am dezvăluit întotdeauna copiilor mei sub diferite forme și de aceea le-am dat Legea mea, pentru ca ea 

să vă arate calea pe care puteți ajunge la mine. - Când oamenii se credeau pierduți pentru viața veșnică, am 

venit și le-am oferit iertarea Mea, ștergându-le petele cu învățăturile Mele de iubire și oferindu-le 

posibilitatea de a-și repara păcatele. 

13 Cât de mult sânge a căzut pe tablele Legii din prima eră, încercând să șteargă ceea ce era scris pe 

ele! Cât de mult a fost profanată Doctrina Mea din Era a Doua, fără a putea să-i diminueze lumina! Dar 

toate le-am iertat, pentru că iertarea înseamnă înviere și viață, iar Eu v-am spus că Eu sunt Calea, Adevărul 

și Viața. 
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14 Deseori sunt întrebat de cineva: "Maestre, dacă Tu ne ierți fărădelegile - de ce ne permiți să le 

ispășim cu durere ?". La aceasta vă spun: Eu te iert, dar este necesar să repari aceste greșeli, pentru ca tu să 

restabilești puritatea sufletului tău. 

15 În Era a doua v-am spus: "Cereți și vi se va da; bateți și vi se va deschide". Acum vă spun că mâna 

voastră trebuie să bată întotdeauna la ușa Tatălui și nu la cea a Judecătorului. Căutați iubirea Mea, 

înțelepciunea Mea, iertarea Mea, dar nu căutați dreptatea Mea, care este inexorabilă! 

16 Virtutea a fost disprețuită și considerată ca fiind ceva dăunător sau inutil. Acum a venit timpul să 

înțelegeți că numai virtutea vă va aduce mântuirea, vă va face să simțiți pace și vă va umple de satisfacție. 

Dar totuși virtutea trebuie să sufere multe obstacole și suferințe înainte de a putea intra în toate inimile. 

Soldații care o apără trebuie să lupte cu mare efort și mare credință. Unde sunt acești soldați ai bunătății, ai 

carității active și ai păcii? Crezi că ești? - Examinați-vă în interior și răspundeți-Mi că nu sunteți. În 

schimb, vă spun că, cu bunăvoință, puteți face parte cu toții din acei soldați. De ce crezi că am venit la 

tine? 

17 Dacă, la rândul tău, îți vei dedica toată dragostea ta acestei cauze, vei avea meritul de a fi pregătit 

calea pentru venirea noilor generații care vor aduce lumii un mesaj de fericire. 

18 O mare parte din ceea ce v-am spus în învățăturile Mele este menit să vă fie îndeplinit. Dar, de 

asemenea, înțelegeți că Eu le vorbesc copiilor voștri prin voi. Ascultați și pătrundeți-o, astfel încât corpul 

vostru să se îndoaie ușor și să vă ajute sufletul să meargă pe calea pe care i-o arăt cu învățăturile Mele de 

iubire. 

19 Momentul de a Mă găsi a fost favorabil pentru tine: foamea te slăbise, iar prin fructul acestui copac 

ți-ai recăpătat vitalitatea. 

20 Timpul prezent este periculos pentru omenire și oamenii sunt încă departe de chivotul salvator, 

care este Legea Mea. 

21 Îi pregătesc pe ucenicii care trebuie să demonstreze lumii că împlinirea legii Mele nu este o 

"imposibilitate" și nici nu presupune un sacrificiu. 

22 Dacă îți iubești aproapele, ești mântuit. A împlini această poruncă nu înseamnă pocăință. Oricine 

trăiește pentru a-l sluji pe fratele său și, astfel, simpatizează și îi alină durerea, o scurtă rugăciune către 

Mine va fi suficientă, pentru ca Eu să fac minuni prin mijlocirea lui. 

23 Nu-mi trimit încă mesagerii mei în locuri îndepărtate, pentru că ei mai au încă multe de învățat. De 

îndată ce vor fi puternici și suficient de pregătiți, îmi vor spune în inima lor: "Stăpâne, acum suntem 

echipați". Atunci voi intra în sanctuarul acestor discipoli și acolo voi găsi predare, umilință, înțelepciune și 

caritate. 

24 Îi voi da lucrătorului sărutul meu și îi voi arăta calea, acel drum care - chiar dacă este departe - îl 

va aduce mai aproape de mine. Există spini pe ea, abisuri se ivesc pe laturile ei, uneori există capcane și 

pericole, dar și ispite. Dar cine rămâne pe ea cu credință simte prezența mea la fiecare pas, căci v-am spus 

deja că eu sunt Calea. Cine ar fi crezut că-l voi părăsi în luptă? Cum poți crede că Mă îndepărtez de tine 

când împlinești Legea Mea, de vreme ce în trecutul tău nu M-am despărțit niciodată de tine? Permiteți-Mă 

să vă pun la încercare; încercările vieții întăresc spiritul, întăresc inima și o desăvârșesc. 

25 Când vor tânji oamenii să ajungă la perfecțiunea spiritului lor? Astăzi nu mai sunt nici măcar în 

pace, pentru că lipsește bunăvoința între ei. Lumina cerurilor va începe să se reflecte în această lume 

atunci când în oameni va apărea acea bunăvoință de a se îndrepta pe calea fraternității, a respectului 

reciproc, a iubirii reciproce. 

26 Bărbați și femei din acest popor: voi sunteți simpli și simpli, și de aceea vă dau învățătura Mea în 

cuvinte simple, ca să o înțelegeți toți. Cuvântul meu este bastionul credinței și al speranței voastre, iar 

beneficiile și dovezile de iubire cu care vă însămânțez calea sunt încurajarea și stimulentul pentru ca voi să 

continuați pe cale fără să slăbiți în încercări. 

27 Omenirea, împărțită în blocuri de putere și națiuni, are o premoniție că a sosit timpul revelației 

Mele spirituale; în sinea ei Mă așteaptă și tânjește după Mine. Cât de binevenite vor fi pentru ea veștile 

prezenței Mele și ale unirii Mele cu voi, pe care le veți transmite. 

28 Oameni buni, pregătiți-vă să fiți vestitorii Veștii Bune. Când va veni vremea aceea, gura ta nu va fi 

închisă și brațul tău nu va fi prea leneș pentru a semăna și a îngriji bucata de pământ care îți va reveni. 
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29 Unele popoare au primit deja vizita pionierilor, dar este imperativ ca lucrătorii pe care Însuși 

Maestrul i-a învățat în Era a treia să meargă și să ude acea sămânță care însetează după roua harului. 

30 Cât de curând veți vedea multe țări aducând roade bune, pe care astăzi le considerați împietrite și 

foarte departe de spiritualitate! 

31 Câmpurile vor fi fertile pentru că au fost pregătite temeinic. Urzicile și buruienile vor fi îndepărtate 

de ele până când vor fi curățate. De aceea, când ucenicii Mei vor veni la ei și îi vor vedea gata să 

primească, îmi vor spune: "Mulțumesc, Stăpâne!". 

32 Ora acestei proclamări va fi anunțată de clopotul care va suna în toată lumea. 

33 Fie ca această națiune să fie pregătită și împodobită pentru a primi mulțimile care se vor apropia de 

ea în căutare de hrană și pace. Pregătiți-vă, curățați-vă casele și pregătiți cea mai bună mâncare, ca să-l 

puteți așeza pe străin la masa voastră. 

34 Adevărat vă spun că în aceste mulțimi vor veni toți, de la cerșetor la rege. Cei care vor găsi 

ospitalitate și iubire printre voi vor cânta laude de recunoștință față de Infinit. 

35 Cei care au fost marcați de harul meu știu că sunt gardieni și soldați ai acestui chivot al mântuirii și 

că trebuie să distrugă orice urmă de idolatrie și fanatism. Mare este lupta care te așteaptă, dar torța 

credinței tale te va salva. Ați experimentat deja ce înseamnă calomnie, persecuție și intrigă. Ați suferit deja 

toate aceste încercări, care nu vă vor prinde nepregătite când se vor arăta din nou pe calea voastră; căci nu 

o cale presărată cu trandafiri duce la împărăția mea, ci una pe care este imprimat semnul însângerat al 

pașilor mei. De aceea vă spun: Fericiți cei ce suferă prigoană și defăimare din pricina Mea și cărora li se 

refuză pâinea și apa, căci ei vor veni la Mine și vor fi lăudați. 

36 Nu vă temeți de insulte sau vituperări. Amintiți-vă că ele au fost aruncate și asupra Maestrului 

vostru. Nu vă fie teamă că oamenii spun despre voi ceea ce nu sunteți. Amintiți-vă că ei Mă numeau 

vrăjitor și vrăjitor. Dacă lumea te urăște, amintește-ți că ea M-a urât pe Mine înainte de a te urî pe tine! 

37 Învățați să tăceți și să mă lăsați pe Mine. Fiți mijlocitori chiar pentru cei care vă jignesc și meritul 

vostru va fi mare. - Astăzi nu cunoașteți încă multe dintre greșelile semenilor voștri, dar când veți ști să 

judecați cu adevărată dreptate, vă veți da seama de greșelile lor, pentru că atunci veți putea să-i învățați pe 

frații voștri și să-i conduceți spre mântuire. 

38 Acestea sunt căile Duhului pe care bunul ucenic al Duhului Sfânt trebuie să le învețe și să le 

parcurgă fără să se rătăcească. 

39 Copilul de lumină va fi capabil să umble în întuneric și va ști cum să-l găsească pe cel pierdut 

pentru a-l salva. 

40 Cum este posibil ca în acest moment în care omenirea geme, voi să visați încă să posedați mari 

bogății materiale? Ți-am dat Eu pacea Mea astfel încât să te gândești doar la ambiția ta lumească? Primiți 

mereu vești de război și nu faceți nimic pentru a vă ajuta spiritual. De mult timp cer unificarea voastră, și 

totuși vă găsesc divizați. Când va simți în sfârșit întreaga omenire dorința de a se uni spiritual în gândire și 

voință? - V-am spus deja că în ziua în care vă veți uni veți forma un zid insurmontabil care va respinge 

orice atac. Ar trebui să fiți deja puternici, pentru că "roadele acestor copaci" au fost abundente și toate au 

fost ale voastre. 

41 Nu sunteți conștienți în spiritul vostru de miracolele pe care le-am acordat fiecăruia dintre voi? Nu 

ați înțeles că tot ceea ce v-am învățat a fost o revelație de la Tatăl vostru? Dacă cuiva îi este rușine să fie 

un discipol al acestei Lucrări, este pentru că nu a înțeles nimic din învățătura Mea. Astăzi poți trăi liniștit, 

chiar dacă îți neglijezi îndatoririle spirituale. Dar vor veni vizitele, și atunci vă veți plânge pe voi înșivă; vă 

va veni ultimul ceas și nu veți ști cum să intrați în lumea care vă așteaptă, nici cum să reduceți la tăcere 

vocea conștiinței voastre. - Vedeți câte inimi intră în Prezența Mea prin intermediul unuia dintre voi care 

Îmi este credincios și ascultător! Fiți conștienți de cât de mult sunteți urmăriți la fiecare pas de cei care vor 

să știe dacă într-adevăr îl auziți pe Duhul Sfânt. 

42 Credeți că dacă o blasfemie sau un cuvânt obscen iese de pe buzele voastre, necredinciosul va 

crede că sunteți ucenici ai lui Hristos, Cuvântul divin? Aceste cuvinte și aceste fraze corespund expresiei 

și principiilor pe care v-am învățat? 

Și copiii vă privesc: de ce vă certați în fața lor? Dă-ți seama că, prin acest exemplu pe care îl dai, 

răutatea lui Cain pătrunde printre cei mici. Amintește-ți că ei sunt următorii tăi urmași care vor transmite 

ceea ce ai învățat și ceea ce ai fost în calea Dumnezeului și Domnului tău. 
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43 Câștigați o recompensă bună cultivând un rod bun pentru frații voștri. Pregătiți-vă pentru vremurile 

ce vor veni, căci înainte de plecarea mea vor mai fi încă certuri între voi, căci ispita se apropie de voi toți. 

Trebuie să fiți vigilenți. Rugați-vă și puneți în practică instrucțiunile Mele. Vă spun cu adevărat, aceste 

scurte perioade de timp pe care le dedicați practicii binelui își vor face simțite efectele benefice în multe 

generații care vor veni după voi. 

Nimeni nu a fost și nici nu va fi vreodată capabil să-și determine propriul destin; acest lucru îmi 

aparține doar Mie. Aveți încredere în voința Mea și veți parcurge calea vieții până la sfârșit fără dificultăți 

majore. 

44 Luați-o pe bună dreptate când vă spun că nicio frunză de copac nu se mișcă fără voia Mea; atunci 

veți ști când sunt Eu cel care vă testează și când vă goliți paharul (autoprovocat) de suferință - pentru a Mă 

acuza apoi. Atunci voi deveniți judecători și Mă faceți pe Mine acuzat. - Recunoașteți-vă erorile și 

corectați-le. Învățați să iertați greșelile semenilor voștri și, dacă nu le puteți corecta, măcar întindeți un văl 

de toleranță peste ele. 

45 Rugăciunea ta pentru frații tăi a ajuns până la Mine, căci ai intrat în Sanctuarul Domnului și acolo 

spiritul tău s-a simțit în siguranță. Cei care caută pacea, cei care caută o cale care să-i conducă spre o viață 

mai bună - ei sunt cei care intră în sanctuarul Meu. Cei care caută comorile și onorurile lumii sunt dornici 

să găsească alte căi. Vă spun, pacea care locuiește numai în Duhul Meu va fi în cele din urmă dorită și 

căutată de toți. 

46 Cine sau ce pe pământ îți poate oferi adevărata liniște sufletească? Doar dragostea infinită a Tatălui 

tău. 

47 Există oameni bogați și bogați care nu au sănătate și nu cunosc bucuria, și există oameni săraci 

care sunt sănătoși și nu știu ce posedă, și care trăiesc cu amărăciune pentru că tânjesc după bogății sau 

confort. Nu descopăr aspirații nobile în inimile oamenilor, iar atunci când, în cele din urmă, le au, nu 

urmăresc acest scop pe căi bune. Aveți dovada acestui lucru în aceste războaie fără sens, care sunt 

nedemne de ființe care posedă lumina lui Dumnezeu. 

48 Eu sunt Pacea, în Înțelepciunea Mea infinită există tot ceea ce vă puteți dori. Dar când s-au rugat 

națiunile pentru a obține Pacea Mea? Când și-au întors oamenii care conduc și guvernează națiunile ochii 

spre Mine? Când au îngenuncheat armatele pentru a cere iertare de la Tatăl lor ceresc după ce și-au ucis 

vecinii? Iar pacea este atât de fragilă, încât este necesar să veghezi și să lucrezi asupra ta pentru a o putea 

păstra și a nu-i permite să se întoarcă la Mine. Gândiți-vă cum sunteți plini de pace după ce M-ați ascultat, 

și cu această pace părăsiți locurile de întâlnire și ajungeți la casele voastre; dar cât de scurte sunt 

momentele în care reușiți să păstrați această pace în inimile voastre! - Eu v-am numit "poporul păcii", 

"copiii păcii". Dar nu vă decideți să predați Vestea Bună pentru că știți că pentru a aduce pacea trebuie să 

o aveți voi înșivă.  Dar când aveți de gând să îndepliniți această mare misiune? 

49 Discipoli, învățați să păstrați pacea Mea, faceți din ea o sabie și distrugeți discordia și dezbinarea 

care domnește în casa voastră. Umpleți de pace viețile celor din jurul vostru, pentru ca acest lucru să vă 

servească pentru practică, iar mâine să puteți aduce pacea în alte case și la alte popoare. Aceasta este 

sămânța pe care o pun în grânarul vostru. 

50 Cât de repede ar fi recunoscut acest popor dacă pacea ar fi trăit în mijlocul lor și ar fi demonstrat-o 

în viața lor; uraganele, furtunile și vârtejurile s-ar fi dizolvat în neant în fața puterii păcii tale. Atâta timp 

cât vor exista conflicte între acest popor, el va fi fragil și porțile sale vor fi deschise pentru reconstituiri. 

51 Cuvântul meu în aceste locuri de adunare a coborât în torente; miracolele mele au abundat pentru a 

vă însufleți credința. Nu ați înțeles sensul lucrării Mele printre voi? 

52 V-am numit "Israel" pentru ca voi să porniți cu îndrăzneală, să mă urmați și să aduceți Pacea și 

Legea mea în inimile oamenilor. Acesta este destinul vostru și va veni vremea când acest popor se va 

ridica în lume plin de putere spirituală. Ea va apărea ca o lumină în vremuri de confuzie și îndoială, când 

foamea și setea de adevăr sunt cele mai mari. 

53 Maestrul vă spune: Oameni buni, mâna voastră să nu fie niciodată goală, inima voastră să nu fie 

meschină, pentru că nu știți când vă veți găsi înconjurați de mulțimi de nevoiași sau asediați de întrebările 

celor însetați de cunoaștere. Datoria voastră este atunci să le dați tuturor celor mulți pe care i-am turnat în 

spiritul vostru. Nu vă simțiți ca și cum nu ați fi nimic, dar nici nu vă considerați pe voi înșivă cei mai iubiți 

și singurii posesori ai adevărului pe care îl conțin revelațiile divine și darurile de har ale Domnului, pentru 
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că atunci ați fi în pericol să cădeți sub dominația altora, așa cum în vremurile vechi Israel a căzut în 

captivitate din cauza neascultării poruncilor Mele. 

54 Ce ar simți inima ta dacă i-ar vedea pe copiii tăi îndepărtându-se de calea cea bună, dezamăgiți de 

exemplul tău? Ce ar simți duhul tău dacă ar vedea de dincolo că noile generații Mă caută în idolatrie? 

55 Triburile (ale Israelului spiritual) sunt încă împrăștiate, cea mai mare parte a acestui popor nu a 

găsit încă calea. Este necesar ca aceia care au auzit această voce și au primit poruncile Mele să vegheze și 

să aștepte sosirea mulțimilor echipate pentru ca, atunci când vă vor vedea unitatea și închinarea voastră la 

Dumnezeu, să recunoască învățătura Mea și să Mă urmeze. Nu vă așteptați ca ei să fie de o singură rasă 

sau națiune, pentru că printre ei vor fi oameni de toate rasele. 

56 Ilie își reunește treptat turma și, în adevăr vă spun, va veni curând vremea când vă veți regăsi cu 

toții. 

57 Eu v-am numit pe voi cei puternici ai Casei Mele și vă dau puterea Mea divină în fiecare clipă 

pentru a veghea asupra sarcinii pe care v-am încredințat-o, rugându-vă în Sanctuarul Meu care există în 

fiecare dintre voi. 

58 Bine ați venit, voi care lăsați lumea în urmă pentru o scurtă perioadă de timp pentru a asculta 

Cuvântul Meu. Adevărat vă spun că, prin unul dintre voi care învață și pune în practică lecția Mea, o 

(întreagă) națiune ar fi salvată; de asemenea, dacă această națiune s-ar pregăti ca un întreg și s-ar ruga cu 

dragoste, ar obține salvarea omenirii. Dacă acest lucru nu se întâmplă, nu este din cauză că numerele 

voastre sunt prea mici, ci pentru că dragostea voastră este încă prea mică. 

Mai întâi curăță-ți inima! Cine mai bine decât tine îi poate cunoaște defectele și defectele? Înțelegeți 

acest lucru și curățați-vă de tot ceea ce vă reproșează conștiința voastră. 

59 Sunt mulți care caută să-și scuze păcatele; dar 

Vă întreb: L-a împovărat Tatăl pe copil cu acea povară de necazuri și suferințe? Nu sunt Eu, oare, Cel care 

a venit în toate timpurile și v-a ușurat povara necazurilor și a suferințelor? 

60 În fiecare oră, vocea mea te cheamă pe calea cea bună, unde este pacea; dar auzul tău surd nu are 

decât un singur moment de sensibilitate la această voce, iar acel moment este ultimul din viața ta, când 

agonia îți anunță apropierea morții fizice. Atunci ați dori să începeți viața (din nou) pentru a vă repara 

greșelile, pentru a vă liniști sufletul în fața verdictului conștiinței și pentru a oferi ceva valoros și meritoriu 

Domnului. 

61 Eu sunt Calea, iar această Cale v-am arătat-o încă de la primii pași ai omenirii pe pământ. Spune-

Mi: Când te-am lăsat fără ajutor sau fără lumină? În ce veac sau în ce veac am șters vreodată Legea Mea 

din spiritul tău? Nu am încetat niciodată să vă vorbesc, așa că acum vă cer recolta voastră. Prin noua mea 

proclamație v-am chemat să dați socoteală cu severitate divină și dreptate absolută, și vă fac responsabili 

pentru încălcările Legii mele. 

62 Eu v-am chemat pe voi toți discipolii care ați auzit acest cuvânt. Dar voi trebuie să dovediți acest 

lucru prin comportamentul vostru de viață și să răspândiți această Veste Bună, astfel încât omenirea 

actuală să pregătească calea pentru noile generații. Aceste ființe nu trebuie să bea paharul amărăciunii și al 

suferinței încă din primele zile ale copilăriei lor, pentru că au o altă sarcină. Dar dacă le vei da să bea din 

paharul acesta, vei fi chemat de Mine să dai socoteală pentru aceasta. 

63 O, dacă ați trăi cu simplitatea păsărilor care trăiesc în iubire una cu alta și care, când simt că se 

apropie iarna, își iau zborul în căutarea unui climat mai bun, dar își lasă cuiburile în copaci, gata să 

servească de casă pentru frații și surorile lor! - Iarna vieții voastre este bătrânețea; dar voi, care sunteți de 

puțină credință, vedeți în această iarnă răceala morții și sfârșitul, fără să înțelegeți că după iarnă vine 

întotdeauna primăvara cu trezirea ei, cu cântecul păsărilor și cu parfumurile ei. 

64 Această puțină credință în învierea spirituală după această viață este motivul pentru care vă ocupați 

până în ultima clipă a existenței voastre cu umanul, cu materialul, fără să întindeți aripile sufletului pentru 

a începe zborul și fără să lăsați în urmă un cuib pentru noii locuitori construiți prin virtute și credință. 

65 Voi nu sunteți ca păsările, căci lumea voastră nu este pașnică. Dimpotrivă, sunteți mai degrabă 

războinici care luptă într-o luptă neîncetată. Dar eu vă spun: Luptați - dar cu noblețe, mânuiți armele 

dreptății, perseverați în bine, binele este adevăr. Lasă cărările practicabile pentru noii soldați, lasă 

pământul curat și îngrijit pentru ei, pentru ca în cele din urmă rațiunea, dragostea și dreptatea să triumfe pe 

el, în timp ce tu vei veni să te odihnești cu Mine. 
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66 Trebuie să vă vorbesc în acest fel pentru că lumea voastră trăiește prinsă în războaie de toate 

felurile. Când încercările afectează lumea, o atacă întotdeauna pe nepregătite; căci, în timp ce se gândește 

puțin la cele veșnice și meditează la ele, se bucură prea mult de plăcerile lumii și ale cărnii. 

67 Adevărat vă spun, dacă oamenii nu se purifică în acest timp de petele pe care le-au provocat în 

sufletele lor, forțele naturii vor veni ca niște vestitori pentru a anunța dreptatea și gloria Mea și pentru a 

curăța omenirea de orice impuritate. 

68 Fericiți sunt bărbații, femeile și copiii care - atunci când înțeleg apropierea acelei dreptăți - laudă 

numele Meu, pentru că simt că a venit Ziua Domnului. Căci inima lor le va spune că se apropie sfârșitul 

domniei răului. Vă spun că aceștia vor găsi mântuirea prin credința, speranța și faptele lor bune. Și totuși, 

câți dintre cei care vor trăi în acele zile îl vor blasfemia pe Dumnezeu! 

69 Omenire, voi credeți că este nevoie de mari bogății și de bunuri pământești pentru a cuceri lumea, 

uitându-l pe Hristos, care s-a născut într-un grajd și care, fără să posede nimic pe pământ, a cucerit totuși 

inima oamenilor, a făcut din popoare vasalii săi și a fost proclamat Rege și Domn. 

70 Odată ce înțelegeți și simțiți acest adevăr, veți experimenta cât de ușor este pentru spirit să urmeze 

pașii Maestrului său, chiar și în cele mai grele încercări. Faceți tot ce vă stă în putință, căci nu vă voi cere 

mai mult decât puteți face. Atunci veți lăsa calea deschisă pentru noile generații. 

Vă încredințez copiii în inimile voastre și vă însărcinez să-i conduceți pe calea cea bună. Adunați-i 

laolaltă, vorbiți-le despre Mine cu dragoste și devotament. - Căutați-i pe proscriși, pe cei care trăiesc 

pierduți printre mizerie și viciu. Eu dau putere spirituală cuvintelor voastre, pentru ca ele să fie calea 

mântuirii atunci când trec pe buzele voastre. Deschide în fața ignoranților Cartea Vieții Adevărate, pentru 

ca sufletul lor să se trezească și să devină mare în pătrunderea revelațiilor Duhului Sfânt. Deveniți ca 

Maestrul vostru și veți fi ascultați. 

71 Dacă în Era a doua am căutat un loc umil pentru a mă naște ca om și a găsi inimi în care să 

locuiesc, nu căutați o poziție care să vă facă respectați. - Căutați coarda sensibilă care este prezentă în 

fiecare inimă pentru a pune acolo sămânța Mea și balsamul Meu vindecător. - Locul în care M-am născut 

ca om îmi era indiferent, dar Eu am dat chiar și viața pentru ca iubirea Mea să se nască în inimile voastre. 

Acum vă spun: ființe umane, sămânța acestei iubiri, simbolizată în Sângele Meu, a căzut în inima tuturor 

ființelor umane. De ce nu iubiți și nu cultivați astăzi ceea ce am semănat cu atâta dragoste? 

72 Nu fiți surzi la această voce, deschideți ochii la realitatea acestui timp și începeți ziua de lucru cu 

încredere și credință deplină. Altfel, va trebui să vă treziți orbi în lumea de dincolo, iar eu v-am spus să nu 

intrați în acea lume cu ochii închiși. 

73 Îți cere Domnul imposibilul? Eu vă învăț doar să semănați iubire pentru ca în cele din urmă să 

culegeți roadele vieții. Cultivați astăzi inimile copiilor pentru ca mâine să-i auziți vorbind despre gloria 

Duhului Sfânt. 

74 Veghează asupra trandafirilor și crinilor care sunt inimile tinerilor, iar mâine te vei bucura de 

înflorirea virtuții. Învățați să vă rugați cu spiritul și vă veți da seama cu toții că aceasta este comuniunea 

perfectă, atunci când simțiți că spiritul vostru a intrat în Prezența Mea și s-a hrănit acolo cu iubirea Mea. 

75 Chiar și astăzi raza mea divină coboară spre oameni. Dar țineți minte ce ați auzit când v-am spus: 

"Unde se adună doi sau trei dintre copiii mei, acolo voi coborî să le dau Cuvântul Meu". De atunci, 

numărul ascultătorilor mei a crescut până când au devenit mulțimi. 

76 Dacă Eu mi-am îndeplinit promisiunea de a mă întoarce, îmi voi îndeplini și voința de a pleca. 

Folosiți cum se cuvine scurtele perioade de timp care v-au rămas pentru a asculta Cuvântul Meu și veți fi 

echipați ca ucenici ai Duhului Sfânt. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 65  
1 Pregătește sanctuarul inimii tale, pentru ca Cuvântul Meu să cadă peste el ca un balsam. Dar în 

acest moment vă întreb: De ce te găsesc îngenuncheat de durere? - Pentru că nu ați vegheat și nu v-ați 

rugat. 

2 Când mâncați hrana spirituală de la masa Mea, de ce nu folosiți esența pe care o conține, care este 

sănătate și viață veșnică? Când veți înțelege Doctrina Mea, astfel încât să începeți să o predicați fraților 

voștri prin fapte de iubire? 

3 Uneori îndrăznești să-mi spui că nu ți-am acordat nimic din ceea ce mi-ai cerut, deși ți-l ofer în 

orice moment și lipsește doar pregătirea ta pentru a-l primi. 

4 Nu-ți împovăra sufletul cu lanțurile păcatului, eliberează-l pentru ca el să se ridice și să primească 

de la Mine tot ceea ce are nevoie pe drumul său de evoluție. De ce vă stingeți lumina credinței voastre, 

deși sunt printre voi? V-am spus că pe acest popor se află responsabilitatea pentru pacea națiunilor și 

pentru salvarea omenirii. Dar cum îți vei îndeplini sarcina când pașii tăi sunt încă nesiguri? - vii să asculți 

Cuvântul Meu, spui că îl iubești pe Domnul tău; dar cuvintele nu sunt suficiente, sunt necesare fapte bune 

pentru ca oamenii să obțină Pacea Mea; nu vin să te lipsesc de Pacea Mea, vin să te salvez Nu am venit să 

vă descurajez, ci să vă trezesc sufletul. Luați din nou fructul pomului și umpleți-vă cu el, o, călătorule! 

5 Ferice de cel ce mănâncă din acest fruct și crede cu tărie că a mâncat din pomul vieții; căci 

adevărat vă spun că nu va muri. - În acest timp v-am găsit morți pentru viața harului, dar prezența mea în 

această învățătură a fost învierea voastră. V-ați crezut nedemni să fiți în prezența mea, dar eu v-am făcut 

demni, purificându-vă sufletul de toate fărădelegile din trecut și îmbrăcându-l în puritate. Prin această 

iertare v-am dat o lecție de iubire și dreptate; puneți-o în practică cu frații voștri. 

6 Ce drept ai tu să-ți judeci și să-ți condamni vecinii pentru imperfecțiunile lor? Amintiți-vă că v-am 

spus în Era a doua: "Cine este liber de păcat să arunce primul piatra". 

7 Învățătura mea este clară și pură, astfel încât începătorii să o înțeleagă și să o imprime în inimile 

lor. Am venit să vă ghidez din lecție în lecție până când veți ajunge la un dialog perfect între spirite. 

8 Peste deșertul tău de ispășire coboară acum mană cerească. Când veți ajunge în casa Tatălui divin, 

vă veți așeza la masa Tatălui pentru a mânca mâncarea Lui. - Deșertul vast simbolizează ispășirea, iar 

calea, dezvoltarea sufletului. 

9 Veniți la Tatăl, El locuiește în vârful muntelui, și vă va da grădini și pământuri în jurul lui. Bărbații 

vor cultiva grâul, femeile vor avea grijă ca grădinile și pajiștile să fie acoperite de flori, iar cântecul 

copiilor se va uni cu cel al păsărilor pentru a vă îndulci munca. Vanitățile omenești nu vor ajunge la 

câmpurile voastre, nici lăcomia de bunuri, căci ele ar fi ca niște plăgi care ar distruge roadele voastre. Câți 

oameni pot înțelege - când aud aceste cuvinte - în ce măsură s-au abătut de la calea pe care Legea Mea o 

stabilește? 

10 Când o persoană devine convinsă că nu există iertare pentru greșelile sale, se îndepărtează tot mai 

mult de calea (cea dreaptă). O, dacă ar ști că un moment de pocăință sinceră îl poate salva și îi poate servi 

drept ispășire, că - chiar dacă se crede foarte departe de divinitatea Mea - doar un singur pas îl desparte (de 

Mine), iar acest pas este cel al pocăinței sale. Nu auziți voi vocea Mea? Nu simțiți că am venit ca cel mai 

iubitor Tată, ca un Prieten sincer? Voi dormiți și de aceea nu auziți chemarea Mea. Cum veți auzi pașii 

Mei când voi veni "pe un nor"? 

11 Treziți-vă, pregătiți-vă să vedeți promisiunea Mea împlinită. Îi voi numi fericiți pe cei care se 

trezesc și Mă ascultă, căci atunci voi pune în inima lor vestea cea bună a prezenței Mele spirituale, iar de 

pe buzele lor vor ieși cuvinte de tandrețe, lumină și speranță pentru oameni. 

12 Furtuni asemănătoare uraganelor vin spre tine, așa că trebuie să-ți întărești credința pentru a trece 

peste încercări și a salva cât mai mulți oameni. Vreau să fiți prieteni și frați ai tuturor oamenilor. 

13 Acesta este timpul pe care Ioel l-a văzut și l-a anunțat, când copiii umanității vor avea viziuni și 

vise profetice, când gurile lor, mișcate de puterea mea divină, vor vorbi, pentru că Duhul Meu se va 

revărsa atunci peste toată carnea și peste orice spirit. 

14 Iată un popor care se naște și crește în tăcere și ai cărui copii spun cuvinte ale Duhului Sfânt, 

transmit mesaje spirituale, trec pragurile de dincolo cu privirea lor spirituală și privesc evenimentele 
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viitorului. Adevărat vă spun că această sămânță este semănată în toată lumea și nimeni nu o va putea 

distruge. 

15 Prin gurile bărbaților, femeilor și copiilor ați auzit concertul Meu divin, ca și cum v-ați fi 

abandonat în extaz la plăcerea de a auzi vocea Domnului și a îngerilor Săi. Cuvântul meu nu este doar 

pentru un singur popor, ci pentru toate popoarele, pentru toate credințele și religiile. 

16 Numai acest grup de oameni de aici știu că acum este al Treilea Timp; dar omenirea va ști și ea, 

deși va nega dinainte tot ceea ce v-am dezvăluit și tot ceea ce este scris. Adevărat vă spun că acest Cuvânt 

va ajunge până la marginile pământului, căci nimic nu este imposibil pentru Mine. 

Voi arăta lumii rănile Mele, așa cum am făcut cu Toma, pentru ca ea să creadă și să se pocăiască, pentru ca 

ea să se spele în lacrimile sale și apoi să Mă urmeze cu credință până la sfârșit. Această mană divină va 

coborî în fiecare inimă și calea care duce la locuința Domnului va fi dezvăluită tuturor sufletelor. 

17 Apa fântânii lui Iacov a secat și nu a potolit setea spiritului umanității. I-am spus deja femeii 

samaritene: "Adevărat îți spun că am o apă din care oricine bea din ea nu va mai înseta niciodată". Iar 

această apă cristalină și mai tare este Cuvântul Meu pe care îl voi revărsa asupra lumii pentru a-i potoli 

setea arzătoare. 

18 Ilie conduce de mult timp turma Mea printre oameni, chemându-i pe toți să se unească. Această 

turmă trebuie să vegheze și să se roage, pentru că ei posedă lumina și autoritatea Mea de a ajuta 

umanitatea cu iubire. 

19 Voi, cei care auziți aceste învățături, le-ați cunoscut în alte vremuri, dar acum trebuie să le 

răspândiți în rândul omenirii pentru ca ea să le cunoască. Știți, de asemenea, că după 1950 veți rămâne fără 

acest Cuvânt. Dar pregătiți-vă pentru ca aceasta să nu fie o pierdere pe care să o deplângeți, ci un pas 

înainte care vă va duce direct la luptă. Eu voi fi aproape și la fel vor fi și mesagerii Mei. Voi continua să 

veghez asupra celor pe care îi învăț și să vă vorbesc prin inspirație. 

20 Nimeni să nu dorească ca Eu să-mi prelungesc șederea printre voi, căci v-am făcut deja cunoscută 

voința Mea și v-am prezis anul și ziua în care această manifestare prin intermediul organului uman de 

înțelegere se va încheia. Nimeni să nu se expună condamnării (prin nerespectarea acestei dispoziții). 

21 Oricine a fost până acum prea neîndemânatic pentru a Mă sluji și apoi se echipează, își va pierde 

neîndemânarea, va vorbi cu înțelepciune și va face minuni. 

22 Dacă voi, oameni care mă ascultați, plângeți la gândul patimilor mele și vă pocăiți de păcatele 

voastre, fiți binecuvântați. Pentru că vă spun cu adevărat, durerea voastră vă purifică, iar Cuvântul Meu, 

care este viață și înviere, vă mângâie. - Lumina mea este pentru toți copiii mei; nu numai pentru voi, cei 

care locuiți în această lume, ci pentru toate sufletele care trăiesc pe diferite planuri de existență. Ei vor fi 

cu toții eliberați și înviați la viața veșnică atunci când vor împlini Porunca Mea Divină cu faptele lor de 

iubire pentru frații lor, care cere să vă iubiți unii pe alții. 

23 Tatăl suferă atunci când omenirea se ceartă, biciuită de furii de război. Fratele s-a ridicat împotriva 

fratelui și sângele nevinovat udă pământul. Astăzi, în marea zi a judecății, respirați o atmosferă de 

disperare și de moarte. Dar până la începutul anului 1946, lupta se va încheia și veți avea un răgaz în 

suferință. 

24 Toată durerea umanității cade asupra Mea ca o cruce grea. Am fost negat și biciuit de rasa umană 

pe care am vrut să o fac ucenici ai Mei și din care doar câțiva Mă urmează. Mâine, când va fi cunoscută 

lucrarea mea, pe care am dezvăluit-o sub această formă, voi fi biciuit din nou, pentru că nu mă vor 

înțelege. Această lipsă de înțelegere din partea copiilor Mei deschide din nou rănile Mele și Sângele Meu 

cade din nou peste toate sufletele. 

Pentru că Eu vorbesc din adevăr și învăț iubirea, ei nu M-au recunoscut, și mai târziu veți fi disprețuiți 

pentru că repetați cuvintele Mele și pentru că Îmi dați mărturie. Dar ori de câte ori îți vei lua crucea și vei 

urca pe munte, vei salva mulți nevinovați și vei răscumpăra mulți păcătoși. 

25 Nu am venit la voi ca un rege, ci m-am arătat cu umilință, și prin aceasta știți că Cuvântul pe care 

l-ați auzit este "Cuvântul" Tatălui. Din nou, omenirea îmi oferă o coroană de spini și o mantie de 

ingratitudine. Am suferit defăimarea și respingerea copiilor Mei. 

26 Deși sufletul este în plină dezvoltare, el este adormit. Dar eu te luminez prin spirit, astfel încât să te 

întorci pe calea cea bună și să te întorci la îndeplinirea sarcinii tale. De ce simți că Cuvântul Meu te 

rănește? 
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27 În timp ce voi comemorați Patimile Mele în al doilea veac, o inimă, cea mai tandră, plânge în 

tăcere și mijlocește pentru copiii ei care nu au înțeles-o. Ea nu are nici un reproș împotriva celor care i-au 

provocat atâta durere, nici o acuzație împotriva celor care l-au sacrificat pe Fiul mult iubit. Numai 

dragostea și iertarea ei pentru umanitate încununează lucrarea răscumpărătoare a unicului ei copil. Pe 

Mama voastră cerească o las în mijlocul vostru, pentru ca voi să o ascultați și să găsiți mângâiere în sânul 

ei. 

28 În adâncul inimii voastre simțiți acum respirația divină a Domnului. Oh, dacă ați putea înțelege 

dragostea cu care vin la voi! 

29 Prin unirea inimilor voastre ați creat un sanctuar pentru a mă primi. Fiecare inimă s-a pregătit, 

fiecare minte s-a luminat și acesta este momentul potrivit pentru ca raza mea divină să coboare la voi. 

30 Vizita se apropie și eu vă pregătesc pentru ea. Este timpul să vă urmați drumul cu pas ferm și fără 

teamă. Tu ești Israel, iar acest nume înseamnă "puternic". Întotdeauna în spiritul tău a fost această sămânță 

binecuvântată. - Rugăciunea adevărată îți întărește duhul, te curăță de pete, te mângâie când ești trist, îți stă 

alături în orfelinat și te îndepărtează de ispite. Dar așa cum v-am învățat să vă rugați de la duh la duh 

pentru a fi puternici în viață, tot așa și în ceasul morții ridicați-vă duhul la Mine pe acele trepte 

binecuvântate ale rugăciunii. - Cât de departe de rugăciunea adevărată trăiește omenirea! Cât de puțini sunt 

cei care știu să o practice. Din punct de vedere spiritual, oamenii trăiesc ca anticii: persistă închinarea la 

vițelul de aur, venerarea idolilor păgâni. Turnul babilonian al oamenilor de știință din această epocă 

sfidează neîncetat dreptatea Mea. 

31 Va veni un nou potop care va spăla pământul de corupția umană. Ea va dărâma altarele zeilor falși, 

va distruge piatră cu piatră temeliile acelui turn al mândriei și al răutății și va nimici orice doctrină falsă și 

orice filozofie perversă. Dar acest potop nu va fi format din apă, așa cum a fost odată, pentru că mâna 

omului a dezlănțuit împotriva lui toate elementele, atât cele vizibile, cât și cele invizibile. El își pronunță 

propria judecată, se pedepsește și se judecă singur. 

32 Fiecare datorie va fi plătită până la cel mai mic detaliu. Pentru aceasta este necesar ca cei mari de 

astăzi să devină servitori și să fie ridicați supușii. Voi, cei care Mă ascultați - credeți în responsabilitatea 

voastră pentru pacea lumii! 

33 Voi nu mai sunteți doi sau trei care Mă ascultă. Numărul vostru este deja mare, pentru că sămânța 

Mea s-a răspândit din inimă în inimă, din casă în casă, din provincie în provincie, iar vestea noii Mele 

revelații a trecut granițele voastre și a ajuns în alte ținuturi unde ecoul Cuvântului Meu și vestea 

miracolelor Mele au mărturisit că Eu m-am întors cu adevărat la voi. 

34 Casa lui Israel se află acum în adâncul ființei voastre, în spiritul vostru. Tocmai acolo M-am 

revelat în acest moment prin intermediul acestei proclamații. 

35 V-am spus să vă grăbiți să studiați învățăturile Mele, să vă folosiți de prezența Mea, pentru că 

timpul plecării Mele este aproape și nimeni nu ignoră acest lucru. Iată, acesta este testul care vă așteaptă. 

Cine va fi pregătit să o treacă? - V-ați înmulțit și totuși nu vă văd puternici. Motivul este că v-a lipsit 

dragostea, ajutorul și fraternitatea unora față de alții; nu sunteți uniți prin Duhul Sfânt. Și asta vor să fie 

proprietarii Chivotului Noului Legământ? 

36 Am vrut ca voi să fiți puternici prin unitatea voastră și măreți prin spiritul vostru. Nu este necesar 

să ai putere materială pentru a fi mare, nici cunoașterea pământului pentru a fi superior. Există ceva ce 

Dumnezeul vostru v-a dezvăluit întotdeauna și care, în realitate, vă dă măreție. 

37 Mare este lumina pe care am revărsat-o asupra voastră, dar nu vă lăsați orbiți de ea, căci atunci ați 

apărea fraților voștri ca niște nebuni și fanatici. Această lumină nu este doar a voastră, este lumina celei 

de-a șasea peceți care va străluci în toate națiunile. 

38 Voi veniți puri în fața Mea, puțin câte puțin v-ați eliberat de fanatism, idolatrie și tradiții inutile. În 

acest fel, inima ta bate la unison cu spiritul tău. Calea începe în Mine și în Mine se termină. Dar nu vă cer 

să parcurgeți această cale de dezvoltare într-o singură "zi", ci vă acord suficient timp pentru a putea 

parcurge această cale până la capăt. 

39 Eu sunt cu voi până la capăt, vă dau putere, vă purific. Dacă vă judecați dezvoltarea spirituală în 

funcție de viața voastră actuală, dacă o comparați cu cea de la începuturile umanității, vă veți da seama că 

ați făcut un mare pas înainte. Studiați Cuvântul Meu cu zelul cu care studiați domeniile cunoașterii pe 

pământ și, pe măsură ce îl veți cerceta, veți descoperi că ceea ce credeați că este de nepătruns era rezervat 
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spiritului vostru (de explorat). În prezent, încetul cu încetul, vălul multor mistere cade, multe lucruri 

ascunse ies la lumina adevărului și, de aceea, sunt iubit și înțeles mai mult de copiii mei. 

40 Poate exista asemănare între copil și Tatăl dacă copilului îi lipsește înțelepciunea Tatălui? Nu, 

copiii Mei, dar nu vă țin în ignoranță. Eu sunt Lumina, care este Înțelepciunea, și cu ea vă voi inunda 

pentru ca voi să mă iubiți. Sunt cu adevărat flămând și însetat de dezvoltarea voastră superioară. Acesta 

este cel mai convingător motiv pentru manifestarea Mea și pentru legătura Mea cu voi. 

41 Luminați-vă și întăriți-vă prin această învățătură, pentru că există presimțiri de război în inimile 

voastre și trebuie să fiți pregătiți. Am păstrat această națiune în pace pentru ca ea să Mă primească în 

inima ei. Sămânța învățăturii Mele trebuie să dea roade. 

42 Câte lacrimi veți vărsa dacă nu veți folosi acest timp prețios de pace! Vă veți trezi apoi invadați de 

război, epidemii și disperare. Nu încercați să opriți războiul prin penitențe fizice, care sunt sacrificii 

inutile. Dacă vreți să-mi oferiți penitență, învingeți răzvrătirea, mândria sau materialismul cărnii voastre. 

Dacă vreți să-mi oferiți postul, să constați că acesta constă în renunțarea la nepricepere, la ceea ce vă este 

dăunător, controlându-vă patimile. Dar aveți grijă să nu cădeți într-un nou fanatism, pentru că există multe 

acțiuni care sunt permise și totuși le puteți face nepermise. 

43 Vreau să vă reînnoiți atât corpul, cât și sufletul. Dacă înțelegeți ceea ce vă cer, nu vi se va mai 

părea un sacrificiu pentru a realiza acest lucru și vă veți da seama că împlinirea (cererii Mele) vă va aduce 

mari satisfacții și o pace mai mare. 

44 Celor care se ridică din mocirlă, murdărie și egoism la o viață de slujire și caritate activă pentru 

frații lor, le voi arăta ca exemplu că învățătura mea are lumină și har pentru a-i reînnoi pe păcătoși. Acest 

exemplu se va răspândi în toate inimile. Cine nu dorește să fie printre cei care Mă mărturisesc? Dar vă 

spun cu adevărat că, dacă acțiunile voastre nu sunt cu adevărat din inimă, nu vor da roade la frații voștri și 

îi veți auzi adesea numindu-vă ipocriți și falși predicatori. Și nu vreau să ți se întâmple asta. 

45 Trebuie să știți că în ziua de azi este foarte greu să păcălești oamenii. Spiritul lor este trezit și, chiar 

dacă este pierdut în materialismul existenței sale, este sensibil la orice manifestare spirituală. Dar dacă nu 

poți înșela pe frații tăi, poți oare înșela pe Tatăl tău? 

46 Lăsați iubirea Maestrului să se instaleze în ființa voastră, astfel încât să vă puteți ierta dușmanii așa 

cum El vă iartă pe voi. Atunci inima ta va fi ca un colac de salvare între oameni. 

47 Pregătește-ți corabia, căci furtuna poate veni de la o clipă la alta. Nu simțiți apropierea bătăliei? 

Mintea ta nu-ți dezvăluie nimic? Ascultați vocile naturii și observați cursul forțelor naturii. Pătrundeți în 

inima fraților voștri și veți descoperi anunțul bătăliei care se apropie. Totul îți vorbește de haos. În ceea ce 

privește mintea umană - aceasta inventează doar arme de distrugere. În ceea ce privește inima, ea nu lasă 

loc sentimentelor de fraternitate, dar lasă loc sentimentelor de ură. Nici măcar într-un singur trup nu există 

sănătate, toate sunt infectate de boli și ciumă. Copiii se nasc cu o povară de durere, părinții nu-și înțeleg 

copiii și copiii nu-și înțeleg părinții. Soții se separă, femeile își pierd virtutea fără să-i acorde vreo 

importanță. Oamenii profanează ceea ce este mai sacru. - Comunitățile religioase se desconsideră și se 

dușmănesc între ele, iar viciile capătă putere printre oameni. - Între timp, Cuvântul Meu vă trezește cu o 

avertizare blândă și vă cheamă la reînnoire și vă salvează de la scufundare în această mare furtunoasă. 

Numai o învățătură spirituală ca a Mea este capabilă să mențină omul pe calea vieții. Numai Cuvântul Meu 

poate rezolva problemele profunde ale spiritului și poate îndulci existența omului pe drumul său de 

încercări și suferințe. 

48 Când omenirea a cultivat un mare copac, ale cărui fructe au fost în majoritate amare și mortale, nu 

vi se pare frumos că Eu plantez un copac pe care voi Mă ajutați să îl îngrijesc și că fructele sale de viață, 

de pace adevărată și de înțelepciune divină vă compensează pentru atâta durere? Căci Eu sunt pomul, Eu 

sunt vița de vie și voi sunteți ramurile. Lasă-ți duhul să crească în darurile sale, ca să dai umbră plăcută și 

roade de viață de bun gust. Eu sunt Adevărul, iar acesta curge de pe buzele acestor oameni, chiar dacă sunt 

păcătoși, căci Adevărul Meu este mai puternic decât păcatele voastre. 

49 Încă o dată vă arăt calea și viața și vă îndepărtez bandajul întunecat din fața ochilor. Când auziți 

acest cuvânt, spuneți în inimile voastre: De ce nu am putut să mă eliberez de vicii mai înainte, când 

învățătura Domnului este atât de frumoasă, și de ce nu a fost un stimulent în existența mea? Pentru că nu 

v-ați hrănit din Învățătura Mea, ci din ritualuri care doar impresionează simțurile și lasă sufletul gol. Aici 

vă dau Cuvântul meu fără forme de cult și ritualuri, pentru ca el să intre direct în sufletul vostru. Aici nu 
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există nici o reîmprospătare pentru simțurile fizice. Astăzi, doar auzul vostru este implicat în momentul 

manifestării Mele. Mâine, când Cuvântul Meu dat prin intermediul organului uman al intelectului nu va 

mai fi auzit, nici măcar auzul vostru trupesc nu va mai percepe vocea Mea; spiritul vostru va fi cel care va 

primi instrucțiunea Mea prin inspirație, iar în inimă se va auzi ecoul acesteia. - Porniți pe cale cu credință 

și mergeți fără grabă și cu chibzuință. 

50 Se apropie zilele în care oamenii vor comemora Patimile Mele. Adevărat vă spun că, atunci când 

oamenii se vor trezi la lumina acestui timp și, eliberați de formele exterioare de cult, Mă vor căuta în mod 

spiritual, înălțimea și simplitatea lor vor fi cele mai frumoase ramuri de palmier cu care Mă vor primi în 

cel de-al doilea Ierusalim, Cetatea spirituală. Am vrut ca, ori de câte ori veți comemora Patimile Mele, să o 

faceți fără ritualuri și reprezentări, să vă amintiți de Faptele Mele și să reflectați asupra lor în mod profund. 

Atunci veți simți cum acea înțelepciune se trezește la viață nouă în spiritul vostru. 

51 Prin aceste învățături, ca și în trecut, voi înlătura tradițiile voastre (religioase) și voi face ca spiritul 

vostru să adere la învățătura și legea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 66  
1 Ați auzit chemarea clopotului și v-ați trezit. Clopotul a fost vocea Mea pe care ați primit-o prin 

intermediul organului minții umane, iar cel care s-a trezit a fost spiritul vostru. Nu vă scufundați din nou în 

apatie, iubiți oameni, pentru că trăiți într-o perioadă de luptă. Pentru că ați început deja să semănați, nu 

vreau să vă abandonați câmpurile și nici nu vreau să pierdeți locul pe care îl ocupați în bunurile mele și pe 

care v-a costat atâta durere să-l obțineți. 

2 Lasă-ți spiritul să-și impună voința asupra a ceea ce gândește mintea și sufletul tău, căci el este cel 

care răspunde cu adevărat de sarcina care apasă asupra sufletului. Nu uitați: dacă, în loc să urmați 

directivele Duhului, tindeți să ascultați de stimulentele cărnii, vă veți întoarce curând pe calea luptei fără 

rod, în lumea frivolității și a vanității, în care sufletul vostru se va simți gol și trist. 

3 Veniți pe pământurile Mele și rămâneți în ele. În câmpurile lor este loc pentru toți, în grânarul meu 

este sămânță din belșug, iar în iubirea mea este apă de viață pentru ca voi să puteți îngriji sămânța divină. 

4 Eu, Semănătorul Universal, vă voi învăța tot ce trebuie să știți. Iubirea și răbdarea Mea vor însoți 

fiecare dintre învățăturile Mele, astfel încât acestea să rămână întipărite în sufletul vostru. De aceea, atunci 

când considerați că este necesar să semănați, amintiți-vă că inima voastră a devenit un refugiu al 

Cuvântului meu și întoarceți-vă la el în dorința de a primi sămânța mea de iubire pentru frații voștri. 

5 Nu vă grăbiți acum să ascultați Cuvântul Meu, astfel încât să-l lăsați să pătrundă acolo unde trebuie 

să ajungă, iar apoi, când vine momentul să semeni, începeți munca de zi cu un pas hotărât, astfel încât să 

nu obosiți prematur și să vă ridicați repede dacă veți cădea. 

6 Nu vă opriți la suprafața Cuvântului, pentru că astfel nu veți ajunge să-i percepeți esența și să vă 

scufundați în lumina sa infinită. 

7 Nu deveniți fanatici și nu cădeți în idolatrie, iubind lucruri cărora frații voștri le-au dat un 

simbolism divin. Amintiți-vă că, dacă doriți să fiți ucenicii unei învățături profund spirituale, trebuie să vă 

luptați pentru a îndepărta din inimile voastre acel cult senzual al lui Dumnezeu care a hrănit omenirea timp 

de secole. Dar apoi faceți acest lucru cu toată determinarea, discipoli, dacă sunteți cu adevărat convinși de 

pasul pe care vreți să îl faceți. Nu trebuie să se întâmple ca într-o zi să propovăduiești că semenii tăi 

trebuie să se îndepărteze de idolatrie și de fanatismul religios, iar apoi, dintr-o dată, într-o încercare care îți 

iese în cale, să cazi în genunchi în fața unui idol. 

8 Înțelegi de ce îți spun mereu să cercetezi și să studiezi Cuvântul Meu? Pentru că numai astfel 

lumina convingerii poate pătrunde în ființa voastră. Atunci va avea loc cu siguranță o transformare 

completă a modului tău de a simți, gândi și acționa. 

9 Dacă observați dezvoltarea manifestărilor Mele prin intermediul organului uman al intelectului, 

veți ajunge la concluzia că progresul înainte în învățăturile Mele a fost realizat cu un pas deliberat, dar 

ferm și sigur, pe care vi-l recomand spre imitare. 

10 Realizează că în anii anteriori nu ți-am vorbit cu claritatea cu care o fac acum. Am fost răbdător și 

îngăduitor; am permis, de asemenea, unele acte exterioare de închinare, deoarece nu era încă momentul 

potrivit pentru a separa grâul de neghină, adică conținutul spiritual al învățăturii Mele de formele inutile de 

închinare. Am văzut că credința ta nu era suficient de fermă pentru a auzi anumite revelații. Acum, însă, pe 

măsură ce lumina învățăturilor Mele pătrunde treptat în sufletul unora dintre discipolii Mei, pot să vă 

vorbesc clar. 

11 Știu că nu toți înțeleg sensul spiritualizării în prezent și nu toți sunt mulțumiți de ideea de a se 

hrăni doar cu esență și de a trebui să renunțe la rituri, simboluri și acte exterioare de cult în care multe 

inimi se bucură atât de mult. Dar pentru Mine va fi suficient ca un grup de discipoli să fi înțeles sensul 

spiritualizării atunci când voi termina Cuvântul Meu în mijlocul acestui popor; pentru că acest grup va fi 

considerat primul fruct produs de Cuvântul Meu proclamat prin intermediul organului intelectului uman. 

pentru a vă ajuta să înțelegeți Învățătura Mea, continui să vă dau Învățăturile Mele, vă binecuvântez și vă 

spun: fiți bineveniți, copiii Mei, simțiți căldura Spiritului Meu, simțiți Prezența Mea și amintiți-vă de acea 

vreme când M-ați înconjurat pentru a asculta Cuvintele Mele Divine - când M-ați urmat pe cărări pentru a 

Mă vedea săvârșind minuni, în timp ce unii dintre voi nu pierdeau nici o silabă a Mea pentru a afla dacă 

ceea ce spuneam era adevăr sau nu; unii dintre voi, ca și alții dintre voi, nu pierdeau nici o silabă a Mea 

pentru a afla dacă ceea ce spuneam era adevăr sau nu; alții, ca și alții dintre voi, nu pierdeau nici o silabă a 
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Mea pentru a afla dacă ceea ce spuneam era adevăr sau nu Unii dintre voi, ca și alții, au auzit o voce 

armonioasă care vorbea neîncetat despre iubire, iertare și milă. Era o lumină care nu mai strălucise 

niciodată în fața oamenilor. Acest cuvânt a deschis un timp nou pentru poporul lui Israel și pentru întreaga 

omenire. 

12 Mulți dintre cei care M-au auzit în Isus au venit pe Pământ în acest moment și M-au auzit din nou. 

Deși au crezut că și-au împlinit destinul pe această planetă și că au cucerit Pământul Făgăduinței, sufletul 

s-a întors pentru a încerca să mai facă încă un pas înainte pe calea spre perfecțiunea sufletului său. 

13 Dezvoltarea este necesară pentru ca sufletul să fie luminat de înțelepciunea Mea. Astăzi auziți din 

nou vocea care vă vorbește de iubire. Noilor ucenici și tuturor oamenilor le spun: Iubiți-i pe frații voștri, 

cereți-mi pentru aproapele vostru și vă voi face minuni. Nu vă fie teamă să mărturisiți deschis în fața lumii 

misiunea pe care o aduce spiritul vostru. Vă spun cu adevărat că nu veți putea să vă ascundeți darurile 

spirituale și ele se vor arăta mai devreme sau mai târziu. 

14 Cât de dificil vi se pare să găsiți o cale de a vă îndeplini sarcina în acest timp. Dar vă spun că nu 

este dificil, pentru că omenirea este pregătită să primească mesajul meu. 

15 În toate timpurile, cei slabi au disperat în fața luptei, în timp ce cei puternici au arătat că credința în 

Legea Mea învinge totul. Destinul tău, Israel, a fost de a anunța lumii mesaje și revelații mereu noi, motiv 

pentru care uneori te îndoiești că vei găsi credința. Dar nu vă faceți griji, luați sămânța pe care v-am 

încredințat-o și semănați-o. Veți vedea deja câte dintre câmpurile pe care le credeați sterpe veți găsi fertile 

când vor fi fructificate cu adevărul Cuvântului Meu. 

16 Nu eșuați să vă îndepliniți misiunea pentru că vă simțiți nedemni. Adevăr vă spun că cel care are o 

misiune și nu o îndeplinește acționează la fel de rău ca și cel care profanează Legea cu bună știință. 

17 Nu uitați că, la sfârșit, Tatăl vă va cere socoteală - atât pentru ceea ce ați făcut rău, cât și pentru 

ceea ce v-ați abținut să faceți. Să știi că atât una, cât și cealaltă fărădelege vor provoca suferință sufletului 

tău. Răspândiți învățătura Mea, vorbiți oamenilor despre Cuvântul Meu, convingeți-i cu faptele voastre de 

iubire, invitați-i să Mă asculte, iar când vor veni cu mulțimile și când lumina credinței se va aprinde în 

inimile lor, îi voi numi copii ai Noului Popor al lui Israel. 

18 Nu veți mai putea să vă abateți de la cale. V-am dat lumina ca să o puteți pătrunde și v-am deschis 

ochii ca să puteți pătrunde chiar și dincolo. Folosirea pe care o veți face de darurile voastre va fi 

întotdeauna bună, astfel încât consecințele să fie plăcute inimii voastre și plăcute Tatălui. 

19 Înțelegeți că am venit să vă învăț o învățătură perfectă. Ați auzit prin purtătorii Mei de cuvânt din 

diferite locuri și regiuni că Cuvântul Meu nu va mai fi auzit după 1950. Deja astăzi vă spun: Câți dintre cei 

care astăzi ascultă Cuvântul Meu cu un aparent respect îl vor ignora când va veni acel moment; câți dintre 

cei care acum Îmi spun: "Doamne, nu mă voi despărți de această cale" Mă vor căuta mai târziu în biserici, 

în sinagogi, pe altare și în imagini și nu Mă vor găsi? 

20 Gândiți-vă că nu caut să vă surprind retrăgându-vă pe neașteptate Cuvântul Meu, ci că vi-l anunț 

cu mult timp înainte și în multe feluri, pentru ca voi să înțelegeți că trebuie să vă folosiți de aceste 

perioade scurte de timp și de aceste lecții pentru a nu cădea în eroare și a nu comite profanări mai târziu. 

Câți dintre cei care astăzi se numesc ucenicii Mei, lucrătorii Mei, Mă vor trăda în acel ceas! 

21 Timpul în care nu Mă veți mai auzi prin organul purtătorului de voce este fixat. Dar le-am promis 

celor care se pregătesc că, după aceea, vor auzi sunetul Cuvântului Meu în sanctuarul inimii lor. 

22 Dreptatea Mea va tăia toate buruienile de la rădăcină și este voința Mea ca în acel ceas secera Mea 

să vă găsească ca grâul și nu ca buruienile. - Vorbesc în limba voastră și cu deplină claritate, pentru ca 

mâine să nu spuneți că v-am vorbit la figurat și că, de aceea, nu M-ați înțeles. 

23 Aceste locuri de întâlnire vor continua să fie disponibile pentru întâlnirile dumneavoastră și pentru 

a continua să primească noile mulțimi. Gardienii spirituali îi vor proteja. 

24 Îți vorbesc despre un pas decisiv pe care îl vei face, despre un timp de încercare care se apropie, 

dar nu văd că inima ta tremură. Cât de mult v-ați obișnuit cu Cuvântul Meu! Totuși, va veni un sfârșit, iar 

tu nu ai apreciat comoara pe care o aveai! 

25 V-am spus de multe ori că nu voi fi pângărit de inutilitate sau de răutate; prin urmare, trebuie să 

înțelegeți că nu voi fi implicat în dezonorările și profanările voastre. 

26 Unii s-au schimbat când au auzit învățătura Mea; dar vedeți în ce a constat schimbarea lor: au venit 

umili, plângând și mâhniți, fără nimic bun. Dar după aceea, când au primit moștenirea lor spirituală, și-au 
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ridicat cu mândrie fețele, simțindu-se domni și chiar regi, și în mândria lor au vrut să treacă peste voia 

Tatălui. Știți unde rămân vanitatea și aroganța? În interiorul pământului. - Și nesupunerea, lipsa de respect 

și insultele? În sufletul tău, imediat ce-și va pierde învelișul trupesc. - Sunteți atomi care trăiesc prin Mila 

Mea Divină, fără de care ați înceta să mai existați! 

27 Dacă cineva, în vanitatea sa, crede că poate înțelege pe deplin lucrarea Mea cu intelectul său și că 

poate înțelege totul, înseamnă că nu înțelege nimic. Pe de altă parte, oricine se adâncește în înțelepciunea 

și măreția Mea până într-atât încât spune: "Nu știu nimic și nu sunt nimic înaintea Domnului", este în curs 

de înțelegere. 

28 Dacă acești oameni, care s-au bucurat atât de mult de Cuvântul Meu în acest timp, nu lucrează 

asupra lor înșiși, dacă nu-și îndoaie mințile lor indisciplinate la învățăturile Mele, vor trebui să verse multe 

lacrimi în viitor. 

29 Vrei să știi care este dorința Mea: ca pe pământ să împlinești poruncile Mele în umilință, pentru ca 

sufletul tău, devenit pur și luminos prin îndeplinirea misiunii sale, să se ridice foarte sus după încheierea 

misiunii sale, până când va ajunge în acele case binecuvântate rezervate copiilor ascultători ai Domnului. 

30 La masa Mea există un loc pregătit pentru fiecare dintre voi și, de asemenea, un fel de mâncare. 

Odată ce ați mâncat și ați băut la masa Mea, nu veți mai fi niciodată flămânzi sau însetați. Nu Mă veți mai 

căuta în biserici și pe altarele făcute de mâini omenești, pentru că veți realiza că Mă purtați în sanctuarul 

interior al sufletului vostru. 

31 Am pregătit totul pentru momentul în care vă veți găsi la Cuvântul Meu, căci Eu veghez asupra 

tuturor. Oh, dacă ați fi trăit în așteptarea Mea, cât de mare ar fi fost progresul vostru! Dar acum sunteți cu 

Mine și ascultați învățăturile Mele. 

32 Oameni buni, nu vă temeți de încercările vieții și nu vă lăsați copleșiți de povara vinovăției voastre. 

Acordă-i spiritului timp și putere pentru îndeplinirea sarcinii tale spirituale, atunci vei progresa mereu în 

sus pe calea ta de dezvoltare. 

33 Femei, nu plângeți doar pentru cei dragi. Amintiți-vă că inima voastră ar trebui să simtă durerea 

umanității. Iartă-ți frații și surorile, ca inima ta să fie curată și să adăpostești caritatea. 

34 Credeți că aș fi venit la voi dacă nu v-aș fi iertat mai întâi și dacă nu ar fi existat milă în Duhul 

Meu? 

35 Vreau să le faci asta fraților tăi. Dar nu vă temeți să le aduceți Vestea cea Bună, nu vă îndoiți de 

darurile voastre spirituale, nici nu vă îndoiți de succesul faptelor voastre de iubire pentru ei, căci lipsa de 

credință v-ar face să eșuați, cuvântul vostru nu ar convinge și nici faptele voastre nu ar avea o temelie 

fermă. 

36 O, umanitate, creație binecuvântată, dacă ai ști cât de mult te iubește Tatăl tău! Tu te rătăcești și Eu 

vin să te caut. Ori de câte ori Mă căutați, vă deschid porțile mântuirii; Mă chemați și vă răspund imediat. 

Dar voi nu Mă simțiți, nu Mă auziți și nu Mă vedeți, pentru că nu sunteți treziți (spiritual). 

37 În acest timp, pregătesc acest popor pentru Mine însumi, pentru ca din el să iasă cele o sută 

patruzeci și patru de mii de oameni care trebuie să aducă mesajul Meu omenirii. 

38 Iubiți oameni, așteptați cu seninătate vizitele pământești și vedeți în fiecare încercare o etapă care 

vă aduce mai aproape de casele care, deși vă sunt necunoscute, sunt întrevăzute și dorite de sufletul vostru. 

39 Eu, Domnul, sunt cel care vă vorbește. Să nu vă mirați că Mă fac cunoscut vouă, căci așa am făcut 

de când am creat primul om. Gândiți-vă puțin, întoarceți-vă gândurile în trecut, verificați înregistrările 

istorice și veți descoperi că M-am făcut cunoscut omenirii la fiecare pas. 

40 Copiilor care mă ascultă, le spun: Fericiți sunteți voi, cei care ați venit pe pământ în timpul 

Duhului Sfânt, pentru că darurile voastre vor găsi un câmp de activitate favorabil pentru a se manifesta. 

Dar ascultați-mă, nu vă lăsați conduși de exemplele rele ale strămoșilor voștri. Gândește-te că Sângele 

Mielului, transformat în lumină, a coborât peste sufletul tău pentru a-i arăta calea pe care trebuie să urce în 

ascultare și iubire pentru a ajunge la Mine. Fiți bineveniți - voi, cei care veniți aici în dorința moștenirii 

lor, pe care au așteptat-o mult timp. 

41 Este o bucurie în duhul Tatălui când nu mai ai nevoie de nimic, dar eu nu pun preț pe ceea ce îți 

dau. Eu vă ofer iubirea mea milostivă fără să vă impun condiții, în timp ce voi, pe de altă parte, mi le 

impuneți pentru a mă iubi, și atunci vă acord ceea ce îmi cereți. - În această instruire veți învăța să cereți, 

să primiți și să dăruiți. Învățați, de asemenea, să așteptați ora când va fi voința Mea să vă dau ceea ce este 
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cel mai benefic pentru sufletul vostru. Nu deznădăjduiți, nu blasfemiați, nu vă lipsiți de credință; amintiți-

vă că vă iubesc, că sunt drept cu voi. - Celor care Mă slujesc în această lucrare le spun: Nu căutați 

remunerații sau recompense. Faceți munca de iubire și mergeți înainte. Tot ceea ce veți face în numele 

Meu veți vedea împlinit și veți avea cea mai bună răsplată. 

42 Mulți sunt surprinși când aud Cuvântul Meu prin intermediul oamenilor și se întreabă: "Ce este 

plăcut în noi, muritorii, ca Dumnezeu Însuși să se învrednicească să ne vorbească?". Dar Maestrul vă 

răspunde: Nu găsesc nimic bun în tine, dar găsesc un privilegiu, și anume că ai spirit. Și dacă vă vorbesc 

prin mintea și gura unui om, este pentru că el are viață, spre deosebire de idolii voștri prin care v-ați 

închinat la Mine. În trecut nu m-am manifestat sub această formă pentru că spiritul și mintea voastră nu 

erau suficient de pregătite și dezvoltate pentru a mă primi. Astăzi v-am găsit suficient de împuterniciți 

pentru a mă dezvălui prin mijlocirea voastră. Nu mai era necesar ca Cuvântul să devină om pentru a vă 

vorbi. Acest dar a fost rezervat pentru tine de către Duhul Sfânt. 

43 Eu sunt mai presus de timpuri, mai presus de tot ceea ce este creat, Spiritul meu divin nu este 

supus dezvoltării. Eu sunt etern și perfect, nu ca voi, care aveți un început, care sunteți supuși legilor 

evoluției și care simțiți trecerea timpului deasupra ființei voastre. Să nu spuneți, așadar, că Tatăl aparține 

unei epoci, Hristos altei epoci, iar Duhul Sfânt alteia. Căci Tatăl este veșnic și nu aparține nici unui veac, 

dar vremurile sunt ale Lui, iar Hristos, când a dispărut ca om, este Dumnezeu Însuși, ca și Duhul Sfânt, 

care nu este altul decât Însuși Tatăl vostru, care își pregătește cea mai înaltă formă de manifestare a Sa 

printre voi, adică fără ajutorul vreunui mijlocitor material. 

44 Atunci când Mă vedeți manifestându-Mă prin intermediul organului uman al intelectului, înțelegeți 

această formă doar ca pe o pregătire pentru ca mâine să vă puteți conecta cu Tatăl vostru în perfecțiune, de 

la spirit la spirit. - Am numit forma de unire de astăzi o pregătire, dar nu am încetat să îmi dezvălui gloria 

prin ea și nici nu am încetat să vă dezvălui învățături perfecte. 

45 Nu trebuie să vedeți divinități diferite acolo unde există doar Una singură, care trebuia să se arate 

în diferite faze de revelație, în funcție de progresul spiritual pe care omenirea îl realizează treptat. 

46 Isus v-a oferit apoi o revelație perfectă din prima până în ultima clipă a călătoriei Sale în această 

lume. Totuși, El v-a explicat: "Nu vă spun totul, pentru că nu ați înțelege. Dar imediat după aceea a spus: 

"Vă voi trimite pe Duhul Adevărului, care vă va descoperi totul". Astfel, v-am făcut să înțelegeți că pentru 

cei care nu au putut înțelege revelațiile Mele în acel moment, va veni timpul când, prin dezvoltarea 

spiritului lor și prin înălțarea lui, vor înțelege aceste revelații bazate pe Cuvântul Meu din Era a Treia. 

47 Astăzi vă aflați în epoca în care Domnul vine în spirit pentru a vă prezenta noi învățături ale 

înțelepciunii Sale ascunse. Acest timp abia a răsărit și nu vă puteți imagina ce rezervă pentru spiritul 

oamenilor - pașii pe care oamenii îi fac pe această cale, nici noile revelații care vă sunt destinate. Vremea 

miracolelor materiale, așa cum le înțelegeți voi, s-a încheiat. Astăzi, spiritul tău este uimit de admirație și 

de iubire în fața noilor mele lucrări și revelații. În trecut, ați crezut doar pentru că imposibilul a devenit 

posibil - în fața unui miracol material. Astăzi trebuie să credeți datorită esenței divine a revelațiilor Mele în 

spiritul vostru. Tânjești după miracolele din trecut, cum ar fi piatra din care a izvorât apă atunci când a fost 

lovită, sau mana care a împiedicat mulțimile să moară de foame în deșert? Vă amintiți de Hristos, cum a 

redat vederea orbilor, cum a curățat leproșii și cum a făcut pe cei șchiopi să meargă, poruncind doar să se 

facă acest lucru? Vă amintiți de morții pe care i-a înviat, spunându-le doar: "Scoală-te!". Adevărat vă spun 

că toate aceste minuni se vor repeta, dar le veți vedea împlinindu-se într-un alt mod și, într-adevăr, câte 

dintre ele fac Eu printre voi în acest moment! 

48 În decursul timpului m-am apropiat tot mai mult de voi, până când m-am făcut om pentru a locui 

printre oameni. Acum începeți ascensiunea și vă veți apropia din ce în ce mai mult de Mine. Care dintre 

voi va înțelege cel puțin aceste învățături când va veni anul 1950? 

49 Scara lui Iacob este în fața ta, este cea pe care Patriarhul a văzut-o în vis, este calea pe care sufletul 

tău o va parcurge pentru a ajunge la Domnul. - Cunoașteți multe și noi învățături, dar acest lucru nu 

trebuie să fie un motiv pentru voi să vă bateți joc de cei care, în ignoranța lor, Mă caută cu culte idolatre. 

Știi dacă ei, deși știu mai puțin, nu Mă iubesc mai mult decât tine? Scara despre care vă vorbesc este calea 

pe care toți trebuie să vină irevocabil la Mine. 

50 Oameni buni, națiunile sunt în război. Rugați-vă și nu-i judecați. Nu sperați la victoria unora și la 

distrugerea altora, pentru că toți trec printr-o încercare grea. 
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51 Dragostea și harul Meu sunt cu voi. Acesta este cel de-al treilea timp, când spiritul vostru se ridică 

din nou în dorința de Lumină. În ciuda vremurilor trecute, și chiar în mijlocul haosului care domnește în 

lumea voastră, ați fost capabili să porniți în căutarea Mea. Cine ar putea împiedica desfășurarea darurilor 

pe care le poartă în spirit? 

52 Lasă Cuvântul Meu să pătrundă în inima ta pentru ca mai apoi să ajungă la toți oamenii. Dacă 

observați că purtătorii vocii Mele nu au atins perfecțiunea, înțelegeți că până și cea mai simplă instrucțiune 

sau cea mai simplă doctrină pe care v-o predau prin ei conține esență divină. Încurajați aceste inimi cu 

credința și încrederea voastră și vă spun cu adevărat că veți culege roade desăvârșite. 

53 Când această națiune va trăi practicând Doctrina Mea a spiritualizării, veți vedea venind aici un 

mare număr de străini care vor considera acest pământ ca fiind Țara Făgăduinței, iar când vor fi în sânul ei 

și vor vedea cum trăiește acest popor și cum se închină lui Dumnezeu, își vor da seama că în inima voastră 

trăiește pacea și lumina Domnului, dar că Noul Ierusalim este dincolo de această lume. Aveți grijă ca 

faptele voastre să nu estompeze calea care îi poate conduce la scopul mult dorit, care este Împărăția Mea. 

Iubirea, bunăvoința, fraternitatea trebuie să fie modul în care vă primiți frații, astfel încât să nu existe 

aversiune sau resentimente față de vreun frate de altă rasă sau națiune! Iubiți și iertați, pentru că astfel veți 

aprinde în inimile lor speranța iertării Mele divine. 

54 Învățați pocăința, remușcarea, înnoirea, răbdarea în încercări și în experiențele de ispășire, și astfel 

veți distruge frica superstițioasă de iad așa cum v-ați imaginat-o. În schimb, veți construi un sanctuar 

pentru Divinitatea Mea și veți da formă unei concepții mai desăvârșite a Justiției Mele Divine în voi. 

55 Întrucât Eu v-am învățat să vă iubiți unii pe alții și să iertați pe cel ce vă jignește, v-am dat dovadă 

de aceasta și prin faptele Mele. - Vă vorbesc despre manifestări cerești, dar o fac prin metafore, pentru ca 

voi să mă înțelegeți mai bine. Nu pot să vă dezvălui întreaga viață spirituală, pentru că mintea voastră nu 

ar fi încă capabilă să o înțeleagă. Este mai bine să vă arăt pas cu pas calea care duce spre vârf și, când vă 

veți gândi mai puțin, vă veți vedea în prezența mea. 

56 V-am anunțat vremuri de vizită și de durere. Dar nu vă temeți, pentru că, atunci când veți intra 

pregătiți în ele, veți fi uimiți de minunile pe care vi le-am pregătit pentru voi în acele zile. Atunci cei 

necredincioși vor crede. 

57 Tot ceea ce v-am dezvăluit în aceste vremuri este pentru ca voi să faceți cunoscut omenirii. 

Aceasta este sarcina pe care trebuie să o îndepliniți, astfel încât să puteți continua să vă înălțați în lumea de 

dincolo. 

58 Discipoli, adevărat vă spun că, dacă M-am făcut cunoscut printre voi în vremea aceasta, nu a fost 

pentru că M-au chemat oamenii. Te-am căutat pentru că acesta este Dumnezeul Meu 

Voința a fost, și astfel mi-am îndeplinit o promisiune. Forțele naturii au mărturisit prezența Mea reînnoită 

și unele inimi au simțit-o. Nu clopotele au fost cele care M-au anunțat! Cât de mult vor trebui să se purifice 

oamenii pentru a putea percepe prezența Mea! 

59 Dacă lumea ar fi respectat Cuvântul Meu, nu ar fi fost necesar ca ochii oamenilor să verse lacrimi 

pentru a Mă vedea. 

60 Vă arăt din nou frunza Legii. Acesta este începutul și sfârșitul Cărții pe care v-o dezvălui acum, 

pentru ca voi să rămâneți echipați în timpul de după plecarea Mea. 

61 Azi este o mulțime mică care Mă înconjoară, dar mâine se vor aduna în jurul Meu mulțimi imense. 

Printre ei, fariseii, ipocriții, vor veni și vor căuta erori în Doctrina Mea, pentru a stârni opinia marilor mase 

împotriva Lucrării Mele. Ei nu știu că, înainte de a cerceta Lucrarea Mea, ei înșiși vor fi cercetați. 

62 Sarcina voastră va fi atunci doar să rămâneți calmi și senini și să arătați puterea morală a instrucției 

Mele în lucrările voastre. Dacă vă comportați în acest fel în timpul încercărilor, chiar și cei mai înrăiți 

persecutori vor mărturisi că m-ați auzit cu adevărat. - Am venit să revărsăm cunoașterea asupra voastră, 

căci numai cu înțelepciune veți fi aproape de Tatăl. 

63 Vă dau Cuvântul Meu cu același conținut spiritual cu care v-am vorbit în cea de-a doua eră și v-am 

reamintit multe dintre învățăturile Mele pe care le uitaserăți sau de care vă îndepărtaserăți din cauza 

interpretărilor eronate ale strămoșilor voștri. 

64 Ați încălcat atât de mult învățătura Mea, încât pot să vă spun: Ați creat o cale care este total diferită 

de a Mea, dar căreia i-ați dat același nume. Nimeni altcineva în afară de Mine nu vă poate elibera din 

greșeala voastră - cu cuvinte de viață, de iubire și de adevăr. 
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65 De aceea, pătrundeți și înțelegeți Cuvântul Meu, acum că Mă ascultați, și atunci va fi lumină în 

voi. Acesta este momentul în care vă spun cu toată claritatea că reîncarnarea sufletului este un fapt, că ea 

există ca o lumină a dreptății și a iubirii divine încă de la începutul umanității, fără de care nu ați putea 

progresa pe lunga cale a perfecțiunii sufletului. - Eu sunt cel care v-am spus că aparțineți rasei spirituale a 

lui Avraam, că aparțineți acelui grup al umanității care se prăbușește într-o epocă, doar pentru a se ridica 

din nou în alta la chemarea vocii unuia dintre mesagerii Mei, pentru ca apoi să cadă din nou și să se ridice 

din nou ca în prezent. 

Ați ajuns la cea de-a șasea pecete, dar văd asupra voastră o povară grea de fărădelegi, ca pe o murdărie 

(agățată) din partea umanității. Dar voi vă ridicați deasupra păcatelor cu abilitatea spirituală de a Mă 

înțelege și de a Mă simți și cu hotărârea de a Mă urma fără ezitare până la scopul final. 

66 Dacă ai credință, ascultă vocea conștiinței tale și îți va apărea mai clar; dacă auzi acest cuvânt aici, 

amintește-ți trecutul tău, ca să-ți poți judeca viața, iubirea și meritele. Conștiința vă va spune dacă v-ați 

dedicat sau nu îndeplinirii misiunii voastre. Dar nu vă temeți, căci pe pământ nu sunt drepți înaintea cărora 

să vă rușinați. Eu sunt singurul care este drept și vă judec cu dragoste. 

67 Din cauza păcatelor voastre și a nesemnificativității voastre în rândul acestei umanități, v-am numit 

gunoi; dar v-am spus, de asemenea, că voi folosi acest "gunoi" pentru a-l prezenta ca exemplu după ce îl 

voi purifica. 

68 Formați o comunitate în care să respectați cu fidelitate legea lui Dumnezeu și legile omului, în care 

să existe moralitate și o dezvoltare ascendentă a sufletului. Adevărat vă spun: Văd că în acest timp 

bărbatul și femeia s-au abătut de la căile lor. 

69 Descopăr bărbați care nu-și îndeplinesc obligațiile, femei care evită maternitatea și altele care 

pătrund în sferele destinate bărbatului, deși vi s-a spus în antichitate că bărbatul este capul femeii. Femeia 

să nu se simtă înjosită din această cauză, pentru că acum vă spun că femeia este inima bărbatului. Iată de 

ce am instituit și sfințit căsătoria, căci în unirea acestor două ființe, egale din punct de vedere spiritual, dar 

diferite din punct de vedere fizic, se află starea perfectă. 

70 Cine se îndoiește că Eu vorbesc lumii în prezent doar pentru că păcatul său o face nedemnă de 

Mine? Ce ar fi lăudabil la Mine dacă aș fi doar acolo unde sunt doar cei drepți, unde nu există nici durere, 

nici ignoranță? Dacă Tatăl îi încurajează pe copii să dobândească merite pentru ca prin ele să obțină harul 

Său, Tatăl dobândește și el merite față de copiii Săi pentru a avea dreptul de a fi iubit. Încă vă văd ca pe 

niște copilași cărora le vin în ajutor ca să-i scot din noroi, să-i aduc la fântână și să-i spăl în ea, pentru a vă 

îmbrăca apoi cu haina virtuții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 67  
1 Îi binecuvântez pe toți copiii mei, atât pe cei care ascultă cuvântul meu de învățătură, cât și pe cei 

care nu sunt prezenți la această manifestare. Veniți și ascultați Spiritul Adevărului, căci acest Cuvânt va fi 

toiagul vostru spiritual. Inima ta mi se arată deprimată de suferințele, necazurile, ingratitudinea și 

dezamăgirile care s-au acumulat în viața ta. Luați acest cuvânt în voi ca pe un vin, și dulceața lui vă va 

îndulci amărăciunea. 

2 Unii încă se bucură de plăcerile lumii în această perioadă. Alții, însă, nu au cunoscut aceste plăceri 

false și au găsit pacea în spiritul lor la întoarcerea în lumea spirituală. Căci dacă credeți că cei care se 

bucură de satisfacții și plăceri materiale sunt cei care sunt mai aproape de Mine, vă înșelați. Adevărat vă 

spun că au multe lecții de învățat! Dar cel care respinge tot ceea ce strălucește cu splendoare falsă este în 

comuniune cu Domnul său și se satură de puterea Sa divină. 

3 Voi, nou-veniților, lăsați-l pe Maestru să vă pună înainte o nouă învățătură; pregătiți-vă pentru ca 

eu să vă dau noi revelații. Știți că perioada de manifestare a Mea este doar din 1866 până în 1950, și este 

necesar să vă spun tot ce am pregătit pentru voi în această perioadă. Au mai rămas câțiva ani pentru ca voi 

să Mă auziți în această formă. Dacă vă veți folosi de ele, în cele din urmă veți avea marile învățături pe 

care vi le-am promis. 

4 A crezut cineva că "muncitorii" se vor odihni de munca lor după 1950? Adevărat vă spun, atunci 

bătălia abia va începe! Discipolii mei trebuie să devină maeștri, astfel încât mulțimile să-i caute așa cum ei 

m-au căutat pe mine. Clarvăzătorii se vor perfecționa pentru a deveni mari profeți sub ochii poporului, iar 

voi toți trebuie să vă pregătiți pentru a primi inspirația Duhului Sfânt. Trebuie să continuați să vă întâlniți 

pentru ca oamenii să vă caute, atrași de spiritualitatea și devotamentul întâlnirilor voastre, precum și de 

faptele voastre de iubire și milostenie. 

5 Gândiți-vă la aceste evenimente care vă așteaptă și care trebuie să vină, pentru că sunt prevăzute în 

Cuvântul Meu. Atunci conștiința voastră vă va spune dacă v-ați gândit la învățăturile Mele, dacă le-ați 

pătruns și le-ați înțeles și dacă vă pregătiți pentru acest timp de luptă. 

6 Acest popor va produce noi patriarhi, sub conducerea cărora vor apărea familii virtuoase, care vor 

fi modele pentru restul. Vor exista și martiri; aceștia vor fi cei care, în timp ce își îndeplinesc misiunea, vor 

trebui să îndure atacurile, persecuțiile și batjocura oamenilor - cei care vor trebui să sufere greutăți și 

privațiuni pentru a-și servi aproapele. 

7 Totul este pregătit pentru bătălia finală, după care va rămâne o singură doctrină, care va fi acest 

adevăr pe care vă învăț și pe care vi l-am dezvăluit de-a lungul veacurilor - ca fiind Legea Spiritului, plină 

de înțelepciune, dreptate și iubire. 

8 Lucrările și comportamentul tău trebuie să devină din ce în ce mai pure și nu trebuie să te temi că 

vei fi predat justiției în timpul calomniilor și persecuțiilor îndreptate împotriva ta, dacă îndeplinirea 

misiunii tale corespunde cu ceea ce te-am învățat. 

9 Pentru ca lumina Spiritului Meu să strălucească în mintea voastră în timpul adunărilor, trebuie să 

învățați să păstrați tăcerea și o adunare interioară cum nu ați avut niciodată; atunci veți simți cu adevărat 

prezența Mea și miracolele Mele, spiritele Mele de lumină vă vor întări și vă vor ilumina. Dar vai de cei 

care schimbă adevărul Meu cu înșelăciunea! 

10 Înțelegeți cât de măreață este lucrarea Mea și cât de puțină valoare i-ați dat voi. Dacă v-ați 

revigorat foarte mult în timp ce Mă auzeați prin gura purtătorului de cuvânt, vă spun cu adevărat că am 

pregătit pentru voi o formă și mai perfectă - cea în care Mă primiți direct în gândurile voastre. Învățătura 

mea vă va ajunge atunci pură, puternică și divină, pentru că nu a trecut prin gura purtătorului de voce. 

11 Nu vă confundați când vă spun că mă aflu din nou în fața judecătorilor, tribunalelor și învățătorilor 

de lege. Adevărat vă spun, am găsit un tribunal în mulți dintre cei care Mă urmează astăzi și au stat în fața 

unui judecător! Mâine voi fi judecat de cei din voi. De aceea vă cer ca faptele voastre să fie bune, pentru 

ca, în loc să nege acest adevăr, cei care mă urmează să se îndrepte și să îl mărturisească, în loc să îl 

condamne. 

12 Cât de mult am avut de vorbit cu voi în acest timp! Vă spun cu adevărat că, dacă ați ști cum să 

folosiți Cuvântul Meu, o singură învățătură v-ar fi suficientă pentru a vă hrăni cu el. Dar abia au trecut 
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câteva clipe după ce M-ai ascultat, nu mai păstrezi pacea Mea și nici nu ai manifestat mila Mea printre 

frații tăi. 

13 Înviați la viața harului mâncând din hrana pe care v-am adus-o în acest timp. Nu înțelegi că trebuie 

să lași urma pașilor tăi în lume? Astăzi vreau ca acea urmă să conducă mulțimile în Prezența Mea Divină. 

Veniți pe cărări de lumină, de pace, de fraternitate și mă veți găsi curând. Nu vă descurajați dacă, uneori, 

întâlniți un obstacol sau dacă piciorul vostru se rănește pe spinii de pe cărare. Adevărat vă spun că, dacă 

credința voastră nu se clatină, nu vă va lipsi apa limpede ca cristalul care vă potolește setea, căci vă veți 

hrăni cu Cuvântul Meu. 

14 Dacă vă simțiți puternici și vedeți că frații voștri de lângă voi își urmează drumul numai cu 

greutăți, nu vă simțiți superiori, căci ați cădea în grava eroare a vanității și v-ați asemăna cu viermele care 

se umflă cu umezeala pământului. În noul Meu popor, nu se vor ridica nici regi, nici domni. Orice sămânță 

rea va fi îndepărtată din inimile voastre, pentru ca voi să fiți profeții Mei. 

15 Nu vă mulțumiți că ați fost salvați de pe cărările nesigure. Du-te și caută-i pe cei pierduți ca să-i 

salvezi. Fiți umili, lăsați loc milei, deveniți oameni de bunăvoință, atunci veți putea să vă îndepliniți 

sarcina. 

16 Sunt mulți cei care Îmi spun în sinea lor: "Doamne, sunt pe cale să împlinesc". La aceasta îi 

răspund că nu este deloc pregătit să învețe cum să îndeplinească o sarcină. Nu sunteți încă suficient de 

fermi pe cale. Trebuie să vă întăresc adesea prin exemplul meu și al apostolilor mei. 

17 În Epoca a doua, omenirea Mi-a dat o cruce de lemn, pe care oamenii M-au condamnat la martiriu. 

Dar pe duhul Meu am purtat un altul, mai greu și mai sângeros: cel al imperfecțiunilor voastre și cel al 

ingratitudinii voastre. 

18 Ați fi capabili să purtați în spate o cruce de iubire și de sacrificiu pentru aproapele vostru și să 

intrați astfel în Prezența Mea? Iată, pentru aceasta v-am trimis pe pământ; de aceea, întoarcerea voastră va 

fi atunci când veți veni în fața mea cu o misiune îndeplinită. Această cruce va fi cheia care vă va deschide 

porțile împărăției promise. 

19 Dacă mulțimile te rănesc și te batjocoresc în timp ce mergi pe drumul vieții cu crucea ta, care este 

drumul amărăciunii, amintește-ți ce i-ai făcut lui Isus și gândește-te la ceea ce ți-a făcut El: iartă-te. 

20 Cu câtă teamă unii dintre copiii Mei aud acest cuvânt care vine de pe buzele purtătorului de cuvânt 

uman, și asta pentru că ei știu că este inspirat de Duhul Sfânt, iar printre cei prezenți sunt unii care au fost 

martori la sfârșitul Sodomei și Gomorei și mai târziu la distrugerea Ierusalimului. 

21 Când auziți aceste revelații, amintiți-vă că ați trăit mult timp pe pământ și totuși rezultatul pe care 

Mi-l prezentați este slab. - În trecut, v-am acordat bunuri vremelnice din belșug, pentru ca voi să vedeți în 

această bogăție un simbol al bogăției spirituale. Astăzi îți vezi geanta de călătorie materială goală, pentru 

că nu mai ai nevoie de aceste comori, timpul bogăției materiale s-a terminat pentru tine. 

22 Hristos a venit la voi, iar trupul Său nu a fost înfășurat în in sau în mătase după naștere. Doar o 

singură bucățică din trupul Său îi acoperea trupul. Cu toate acestea, în cuvintele Sale a adus o comoară și a 

reprezentat o împărăție mai puternică decât oricare alta de pe pământ. - Ați întârziat să înțelegeți pentru că 

ați iubit foarte mult bunurile acestei lumi și nu ați iubit puritatea sufletului. Dar astăzi trăiți într-un timp 

nou și aveți o nouă ocazie pentru ca spiritul vostru să se înalțe, să depășească slăbiciunile umane și să 

înflorească toate bogățiile spirituale cu care a fost înzestrat. 

23 Datorită dezvoltării voastre, sunteți adulți și totuși vă simțiți prea stânjeniți pentru a face primii 

pași în acest nou timp. De aceea am venit și M-am făcut cunoscut prin mințile voastre pentru a vă învăța să 

progresați pe calea dezvoltării voastre spirituale. 

24 Priviți-i pe bărbați, femei și copii cum se adună în jurul comunităților și sectelor religioase și, deși 

lumina Spiritului Meu se revarsă peste toată făptura și peste orice spirit, ei dorm în fața realității acestui 

timp. 

25 Prin câte încercări mai trebuie să treci ca să nu mai simți dispreț pentru cei săraci, nici dezgust 

pentru bolile pe care le numești respingătoare! Cine poate ști dacă acel lepros care ți-a întins mâna și de 

care te-ai îndepărtat cu groază nu era tatăl tău sau fiul tău într-o altă întrupare? 

26 Voi nașteți copii din carnea voastră, dar Eu sunt cel care împart spiritele între familii, triburi, 

națiuni și lumi, iar în această dreptate, inaccesibilă oamenilor, se dezvăluie iubirea Mea. 
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27 Oameni buni, folosiți acest timp pe care vi l-am acordat, este prețios și crucial pentru spiritul 

vostru. Vocea mea răsunătoare și puternică v-a trezit din letargia voastră. Pentru Mine, nimeni nu este 

împovărat de vină, Eu i-am iubit pe toți în mod egal. Începeți să vă iubiți unii pe alții, pentru ca omenirea 

să se reconcilieze în sfârșit în Legea Mea și să împliniți porunca divină care vă spune: Iubiți-vă unii pe 

alții. 

28 Cum este posibil ca popoarele care se numesc creștine să se distrugă prin război și chiar să se roage 

înainte de a merge să-și ucidă frații, cerându-Mă să le dau victoria asupra dușmanilor lor? Poate exista 

sămânța Mea acolo unde în loc de iubire există ură și în loc de iertare există răzbunare? 

29 Este necesar ca profeții Mei să se ridice din nou pentru a avertiza omenirea. Pentru că, în timp ce 

există popoare care se distrug singure, orbite de ambiție și violență, cei care au primit Lumina Mea și 

judecă imparțial umanitatea se tem să își asume sarcina și să împărtășească Vestea Bună. Dacă această 

umanitate ar ști să se roage cu Duhul Sfânt, ar auzi vocea mea, ar primi inspirația mea. Dar de fiecare dată 

când se roagă, ochii ei (spirituali) sunt acoperiți de un văl care îi ascunde lumina Prezenței Mele. Trebuie 

să vin la oameni în momentele în care trupul lor se odihnește, să le trezesc spiritul, să îl chem și să îi 

vorbesc. Hristos este cel care intră în inima ta ca un hoț în noapte adâncă pentru a semăna în ea sămânța Sa 

de iubire. 

30 Ascultați, ucenici, și înțelegeți: nu dați, prin indiferența voastră, motiv Maestrului, când va încheia 

timpul acestei proclamații, să spună că a vorbit în zadar. Dar dacă nu profitați de acest timp, va trebui să 

plângeți pentru ingratitudinea voastră. De multe ori disperarea te va cuprinde și boala te va prosterne, deși 

aveai la îndemână o sursă de sănătate pe care nu ai vrut să o folosești. Numai mila mea va putea să vă 

salveze; pentru a o merita, v-am învățat să împărțiți pâinea voastră cu cei flămânzi. 

31 Înțelegeți Milostivirea Divină care se apropie de inima voastră, astfel încât să-i puteți considera pe 

toți ca fiind frații și surorile voastre. 

32 Nu vă opresc de la niciuna dintre îndatoririle voastre omenești, dar vă spun cu tărie că trebuie să vă 

ocupați și de învățăturile Tatălui, pentru ca spiritul vostru să se desăvârșească prin fapte plăcute înaintea 

mea. 

33 Astăzi, raza mea divină coboară în lumea voastră, iar ea se află în tot Universul, vibrând în fiecare 

creatură. În timp ce la unii este intuiția, la alții este inspirația, iar la alții este cuvântul uman, așa cum se 

întâmplă printre voi. 

34 Acești pereți și acest acoperiș au doar rolul de a te proteja de intemperiile vremii și de privirile 

curioase sau indiscrete ale fraților tăi. Acești bărbați și femei prin care vă dau Cuvântul Meu nu au nimic 

divin în ei, sunt la fel de umani ca și voi, iar scaunul pe care se așează nu este tronul Meu și nici scaunul 

Meu de judecată. Această mică bancă servește doar pentru a-l susține pe purtătorul de voce în timpul 

răpirii sale. 

35 Am venit să instaurez o împărăție a iubirii în inimile voastre. Dar pentru ca temeliile acestei 

împărății să fie indestructibile și veșnice, v-am dezvăluit învățăturile Spiritului, fără a căror cunoaștere nu 

ați face decât să creați doctrine de credință eronate. 

36 Până în anul 1950 veți avea acest cuvânt. După aceea vă voi lăsa această planetă pentru a vă 

îndeplini misiunea; dar nu numai pământul, ci și spațiul spiritual. 

37 În momentul adunării și rugăciunii voastre interioare, am venit la voi pentru a vă mângâia și a vă 

face să simțiți prezența mea, pentru ca voi să experimentați că legătura de la spirit la spirit este adevărul. 

Astfel, ați învățat să vă așteptați la venirea Mea ori de câte ori Mă fac cunoscut și vă adresez Cuvântul 

Meu. 

38 Inima ta este liniștită și păstrezi recunoștința în spiritul tău, pentru că îți amintești că atunci când 

te-am chemat, conștiința ta te-a acuzat: "Ești nevrednic". Dar apoi ați auzit vocea Mea spunându-vă: "Vă 

iubesc, veniți la Mine, sunteți aleșii Mei, vă iert". Atunci credința și dragostea pentru Maestru au înflorit în 

inimile voastre. 

39 În duhul tău am așezat această moștenire; pe aceste temelii am lăsat să se sprijine Lucrarea Mea, 

care nu trebuie să aibă temelii slabe. Lumina aceasta nu se va stinge, căci am aprins-o mai înainte în 

inimile voastre; învățătura aceasta nu va pieri, căci v-am purificat mai înainte. 

40 Să nu credeți că voi susțineți lucrarea mea pe pământ; lucrarea este cea care vă susține pe voi. 
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41 Înțelegeți de ce am ales inimi simple și neinstruite pentru a prezida primele comunități? Pentru că, 

chiar dacă ar adăuga atâtea imperfecțiuni la lucrarea Mea, ea nu și-ar pierde esența, iar dreptatea Mea ar 

veni la momentul potrivit pentru a tăia grâul și a separa grâul de orice buruiană. Dar nu uitați că v-am spus 

că cei dintâi vor fi cei din urmă și cei din urmă cei dintâi, pentru că din generație în generație vor apărea 

discipoli a căror dezvoltare, spiritualizare și înțelegere le va permite să facă mari progrese pe calea 

spirituală. 

42 Ați jurat să Mă urmați în acest fel; dar Eu vă spun că nu era necesar să faceți un jurământ. Căci ce 

om, venind aici de pe calea suferinței, ar dori să se întoarcă la ea? 

43 Eu deschid pentru voi calea Adevăratei Vieți, unde sălășluiește pacea. Creezi căi nefaste pe care le 

marchezi cu lacrimile și sângele tău. 

44 Vă dau învățăturile Mele într-un limbaj pe care chiar și cei mai needucați îl pot înțelege, pentru că 

nu vă vorbesc în termeni necunoscuți sau cu cuvinte științifice. Folosesc cuvinte simple, pentru că eu sunt 

Cuvântul iubirii care vorbește tuturor minților și inimilor. Vreau ca - atunci când voi înceta să vă vorbesc 

sub această formă - să fi folosit conținutul spiritual al acestei înțelepciuni, astfel încât mâine să o puteți 

transmite omenirii cu adevărul și înțelepciunea pe care le conține. 

45 Acum se deschid căile pentru ca omenirea să pornească în diferite puncte ale pământului în 

căutarea farului radiant al acestei Doctrine, care va fi în curând idealul fiecărui spirit. Întreaga voastră 

ființă se pregătește acum să dea mărturie despre Cuvântul Meu: mintea, inima și buzele, pentru ca voi să 

fiți ca un izvor pur din care aceste ape de cristal își revarsă parfumul lor răcoritor printre oameni. 

46 Împlinește-ți destinul! Să nu ai dorința de a te întoarce la Mine fără să fi parcurs mai întâi calea pe 

care ți-am arătat-o, pentru că te-ar durea să vezi pete în sufletul tău pe care nu le-a spălat încă, pentru că nu 

a ajuns la capătul ispășirii sale. Reîncarnările au trecut peste voi, dar mulți dintre voi nu au apreciat harul 

și iubirea infinită pe care Tatăl v-a dăruit-o cu ele. Nu uitați că, cu cât este mai mare numărul de 

oportunități, cu atât mai mare este responsabilitatea voastră, iar dacă nu profitați de aceste oportunități, 

povara ispășirii și a justiției retributive va crește cu fiecare dintre ele. Aceasta este povara a cărei greutate 

insuportabilă multe ființe nu o înțeleg și pe care numai învățătura Mea v-o poate dezvălui. 

47 Învățătura mea vrea să vă facă stăpâni pe această împărăție trecătoare, astfel încât ea să nu vă 

domine. Nu vreau ca atunci când veți veni în prezența Mea în haina Duhului Sfânt, să Îmi spuneți: "Tată, 

de ce m-ai chemat când încă mai voiam să trăiesc pe pământ?". - Cât de rar îți arăți acordul cu Voința 

Mea! 

48 Astăzi le spun celor pe care i-am numit începători și discipoli în acest timp, că nimeni nu va ajunge 

la Mine fără să fi parcurs mai întâi calea destinată spiritului său pentru dezvoltarea sa deplină. - Acesta 

este un moment de reparație și de dreptate; numai eu cunosc judecata fiecăruia. Fiecare fărădelege din 

trecut este reparată astăzi. Ajunge să vă spun că Cel care în trecut a dat moartea semenilor săi, acum a 

trebuit să vină (pe pământ) pentru a-i învia (spiritual) pe cei morți. 

49 Copii binecuvântați, vă cunosc rugăciunea și vă înțeleg limba. Oamenii nu vă iau în considerare 

pentru că vă consideră mici și slabi, ceea ce face ca spiritul care este ascuns în voi să sufere. 

50 Bătrâni, ați fost încovoiați de povara timpului și a luptelor; buzele voastre sunt tăcute, inima 

voastră este tristă. Ai învățat multe în viață; nu mai poți spera în gloriile lumii, căci tinerețea ta a rămas în 

urmă și îți pui speranța doar în viața care îți așteaptă sufletul dincolo de moarte. Te simți inutil, pentru că 

frații tăi cred că nu ești bun de nimic, pentru că nu cooperezi fizic. Dar voi știți că în inimile voastre arde o 

lumină și există o carte (de experiență). Eu, Stăpânul vostru, vă înțeleg, vă cunosc inima și vă spun: 

Vorbiți cu Mine, aflați cum vă învăluie iubirea Mea. Așteptați cu calm ora de rechemare. Nu vă faceți 

griji: acolo vă așteaptă viața adevărată, tinerețea veșnică. 

51 Fetelor, doar eu vă înțeleg. Inima ta s-a deschis spre viață ca un potir de flori. Visezi la iubire, la 

tandrețe, la fericire. Dar eu vă spun: nu mai visați, treziți-vă, căci trebuie să vă pregătiți bine pentru a 

îndeplini sarcina sublimă care vă așteaptă și trebuie să deveniți foarte puternici pentru a vă goli potirul de 

suferință. Dar dacă inima ta iubește, vei găsi în această iubire sprijinul și consolarea pentru călătoria ta 

prin viață. 

52 În acest timp de restaurare, dreptatea Mea va lăsa o urmă adâncă în oameni. Oamenii vor trebui să 

dea socoteală de toate faptele lor. Cei care și-au deschis ochii la adevărul de pe acest pământ ar trebui să 

"vegheze" și să se roage pentru toți, căci dacă oamenii nu se ridică în rugăciune în mijlocul confuziei, 
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haosul va domni în lume. Aceste momente de aici sunt, de asemenea, dedicate "privirii". Tu, popor, care 

ești însărcinat cu rugăciunea duhovnicească, ca să câștigi merite pentru pace - îndepărtează-te de neputință 

și de rău și pregătește-ți sufletul tot mai mult. 

53 Este necesar ca pe pământ să fie pregătită o armată de soldați ai păcii care să lupte împotriva urii și 

a păcatului până la stingerea lor. Această armată este cea pe care o adun și o antrenez acum, care va fi 

formată din ființe vizibile și invizibile. Apostolul meu Ioan a avut darul de a o vedea în revelația sa. 

54 În curând, legiunile Mele vor fi gata și vor cuceri câmpurile morții și ale pustiirii. Venirea lor va fi 

ca un vârtej de vânt care va zgudui inimile oamenilor. Furtuna va domni în interiorul fiecăruia dintre ei, și 

doar un far va lumina în întunericul acelor zile, iar acel far voi fi Eu. Toți copiii acestui popor care nu aleg 

să îndeplinească sarcina pe care le-am dat-o când i-am trimis pe pământ vor fi chemați în valea spirituală 

pentru a face loc celor care trebuie să lupte. Mai târziu, cei care au trecut dincolo vor începe să lucreze în 

Duhul, dar efortul lor va trebui să fie mai mare. 

55 Cei care își îndeplinesc cu supunere sarcina nu se vor teme de nimic, căci lumina farului divin le 

va lumina căile în mijlocul furtunii. Nu va exista nimic care să-i facă să eșueze sau să cadă în ruină. 

56 Fericiți sunt cei care știu să folosească acest timp ca ispășire, pentru că vor ieși nevătămați din 

această bătălie. Dar cei care încă iubesc comorile pământului și aspiră la cele mai înalte poziții și la gloria 

lumii, vor trebui să suporte ispășirea lor cu cea mai mare durere sufletească. 

57 Ce vor putea oferi Tatălui cei care au iubit doar lumea? Ce vor putea să răspundă când vor veni în 

duh înaintea Celui care i-a iubit atât de mult și care le-a oferit atâtea ocazii pentru mântuirea lor? 

58 Ar fi trebuit să fiți cu toții pregătiți pentru acest moment. Amintește-ți că mesagerii Mei și-au dat 

chiar și viața pentru tine, pentru a-ți anunța dreptatea Mea. Nu ați acordat prea multă atenție acelor voci 

doar pentru că ați crezut că sunt foarte departe de adevăr. Dar iată că vocile mesagerilor și profeților se 

ridică și răsună cu o urgență și mai mare în acest moment. Adevărat vă spun că, dacă oamenii vor asculta 

cu atenție aceste mesaje și le vor studia cu credință, voi trimite pe noii Mei profeți pentru a le anunța ceea 

ce va urma după această perioadă și, de dragul profeților de odinioară, cei care vor veni vor găsi credință. 

59 Ferice de cel care are pace în viața sa și o folosește pentru a face fapte de milă față de frații săi. 

Ferice de cel care, deși poartă în suflet durerea, uită de el însuși pentru a-l mângâia pe aproapele său. 

Această persoană trăiește după exemplul lui Isus, când a mers pe drumul Său încovoiat sub povara crucii și 

chiar și atunci a mângâiat, a vindecat și a iertat mulțimile. 

60 Profetul Ilie, precursorul, vestitorul Epocii a treia, mijlocește pentru turma sa, se roagă pentru cei 

care nu știu să se roage și acoperă cu mantia sa pata păcătosului în speranța reînnoirii sale. Ilie își 

înarmează mulțimile, armatele, pentru a lupta împotriva întunericului care a apărut prin ignoranță, păcat, 

fanatism și materialismul umanității. 

61 Chiar și din cauza unui singur "ultim" care se află printre voi, de fiecare dată când vă predic 

Cuvântul Meu, în Împărăția Mea are loc un ospăț, un ospăț la care participați cu toții. Dacă ați ști câtă 

bucurie există în Maestru atunci când cineva vine să asculte pentru prima dată învățăturile Mele, chiar 

dacă în inima lui există îndoială, împietrire și chiar batjocură! - Cuvântul Meu știe cum să depășească toate 

slăbiciunile umane. 

Astăzi o inimă Mă întreabă: "Dacă Tu ești Hristos, de ce rămâi în această sărăcie?". Dar Maestrul 

trebuie să-i spună: Când M-am încoronat Eu Rege în lumea voastră? Când am locuit Eu pe pământ în 

palate? Cândva am trăit printre oameni, ca să Mă cunoașteți ca om, și v-am dat exemplul umilinței și 

blândeții Mele desăvârșite. Eu sunt Rege, dar nu oamenii au creat coroana mea, care este înțelepciunea. 

Coroana mea este acea lumină care strălucește în Mintea Divină a Creatorului, iar razele pe care le emite 

cad în mintea voastră, nu pentru ca voi să vă credeți regi, ci pentru ca, cunoscând măreția pe care 

Dumnezeu a pus-o în spiritul vostru, să fiți capabili să fiți umili cu adevărata umilință pe care v-am 

învățat-o prin Isus când v-am spus: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 68  
1 Am venit să învăț turma lui Ilie. Cuvântul Meu este pentru acest popor ceea ce a fost mana pentru 

poporul lui Israel în pustie. Spiritul tău a căutat în zadar adevărul pe căile vieții în acea perioadă, până 

când, în cele din urmă, ai auzit vocea Domnului tău. Eu sunt Rătăcitorul, Străinul care a bătut la ușile 

inimilor. Oamenii - în loc să simtă Prezența Mea - au continuat să se abandoneze grijilor, obiectivelor lor 

ambițioase sau suferințelor lor. Voi, cei care ați simțit Prezența Mea și Mi-ați auzit vocea, ați primit 

întărire pentru a îndura suișurile și coborâșurile vieții, și lumina pentru a înțelege că bunurile lumii nu sunt 

paradisul, că aici nu este Țara Făgăduinței, că lumea este acum o vale tristă de lacrimi, un tărâm al exilului 

și al ispășirii. 

Va fi în tărâmul spiritual unde veți găsi adevărata pace și adevărata fericire, unde voi sărbători 

împreună cu voi sărbătorile bucuroase ale sosirii voastre. Oricine tânjește după pacea adevărată trebuie să 

o caute în adevărul Meu, pe calea Mea. În zadar se străduiesc oamenii să obțină o "coroană" sau un "tron", 

crezând că, prin obținerea lor, au obținut pacea. Vă spun că vremea "regilor" a luat sfârșit. Dreptatea mea a 

ajuns la popor. 

2 Eu, Regele vostru, v-am învățat că nu există pe pământ altă coroană decât cea de spini și alt tron 

decât cel de pe cruce. Și tot ceea ce i-ați făcut voi lui Isus, El a suferit din dragoste pentru voi. Astăzi, când 

m-am întors și vă întâlnesc din nou în lume, nu vă acuz de acel sânge. Am venit plin de iubire și de iertare 

pentru voi, pentru a Mă face cunoscut printre cei umili, printre acești copii simpli care nu au înțeles 

venirea Mea în această formă. 

3 V-am retras din corupția vieții voastre și v-am curățat de petele voastre, v-am numit ucenici, v-am 

încredințat o sămânță prețioasă și v-am numit "lucrătorii mei". V-am poruncit să păziți cu devotament 

această sămânță, căci cine o pierde va fi mai sărac în ea decât înainte. 

4 Oameni buni, acesta este momentul în care trebuie să călcați pe calea Legii Mele, pentru ca nu 

cumva să se repete căderea din vremurile trecute, când slăbiciunile și căderile poporului lui Israel au fost 

obstacolele care au împiedicat celelalte națiuni să se închine adevăratului Dumnezeu. 

5 Lumina Duhului Sfânt îți luminează mintea, ca să poți înțelege tot ceea ce îți dezvălui și să poți 

răspunde fraților tăi în mod satisfăcător. Să nu crezi că te las să te descurci singur, doar cu ceea ce ți-a 

păstrat memoria din ceea ce te-am învățat. Ce poți transmite oamenilor fără ajutorul Meu? Ce dovezi 

puteți da fără ajutorul Meu? Dar dacă aveți credință în puterea Mea și în sprijinul Meu și sunteți echipați, 

veți fi capabili să vindecați bolnavii, să-i convingeți pe cei necredincioși și să înviați morții. Îi veți căuta pe 

unii și îi veți primi pe alții, iar oamenilor li se va da vestea cea bună că m-am făcut cunoscut prin 

intermediul organului uman de înțelegere. 

6 Până în ultima zi a anului 1950, când Îmi voi retrage Cuvântul, voi continua să le transmit 

oamenilor mesajul Meu de pace și de iubire. Manifestarea Mea și Cuvântul Meu din acest timp vor mișca 

omenirea, comunitățile religioase vor fi zguduite până în temelii, și chiar și știința - devenită curioasă - se 

va opri să cerceteze. 

7 Iată adevărul pe care ați prevăzut că va veni la voi, nedeslușit, în acest timp; dar nu ați crezut că îl 

veți găsi în această simplitate în care se dezvăluie și cu atât mai puțin în această formă. Și totuși, iată-l, 

judecați singur! 

8 V-am vorbit într-un limbaj pe înțelesul omului, uneori la figurat și în parabole, alteori cu toată 

claritatea. Vă voi dezvălui încă mari adevăruri prin diferiți purtători de voce, căci unul singur nu ar fi 

suficient pentru a transmite mesajul Divinității Mele. 

9 Vii din locuri îndepărtate, geanta ta de călătorie este goală, iar în schimb inima ta este plină de 

griji. Dar când ați auzit acea voce cerească și v-am întâmpinat, ați simțit cum calea voastră în viață s-a 

luminat și pacea, adevărata pace, a intrat în inima voastră. 

10 De aceea, când ați auzit Cuvântul Meu prin intermediul organului uman al intelectului, ați devenit 

conștienți că acesta este al Treilea Timp, că proclamarea Mea sub această formă va fi scurtă și că, prin 

urmare, trebuie să vă folosiți de această învățătură. 

11 Îți consulți conștiința și ea îți răspunde că te-ai rătăcit. Apoi simțiți o fericire infinită când vă dați 

seama că a fost un adevărat miracol că ați găsit calea pe care o credeați atât de îndepărtată. Motivul este că 
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nu există limite pentru credință; pentru pocăință este de ajuns un suspin, pentru rugăciune o clipă de 

înălțare, iar pentru înnoire vei găsi întotdeauna o ocazie de reparare. 

12 Când ai fost "ultimul" care a intrat în cercul acestor frați ai tăi, te-ai simțit nedemn să fii cu ei și i-

ai considerat ființe superioare. Mai târziu, perseverența, credința și dragostea ta te-au făcut să stai alături 

de ucenici. Odată ajunși în acel loc, unii și-au păstrat umilința, în timp ce alții, din cauza lipsei de 

înțelegere a Doctrinei Mele, s-au umplut de vanitate, s-au simțit stăpâni și chiar i-au smintit pe cei pe care 

înainte îi admirau și îi invidiau. A trebuit să îi mustru și să îi mustru, dar așa cum vă spun să luați drept 

exemplu doar pe cei care vă dau exemple bune, tot așa ar trebui să recunoașteți și voi cum mă folosesc 

chiar și de cei neascultători și nerecunoscători pentru a vă da învățături de mare înțelepciune. 

13 Unii sunt gata să se întoarcă pe calea ascultării la primul semn de avertizare a dreptății Mele. Dar 

sunt și cei care, în aroganța lor, profanează poruncile Mele și nesocotesc legea. Cuvântul Meu devine 

atunci detaliat și lipsit de ambiguitate, astfel încât ființa umană înțelege că umilința și ascultarea de 

poruncile Mele sunt cele care te apropie de Mine. 

14 Discipoli, contemplați lumina care vine la voi; este reflexia luminilor Noului Ierusalim care vă 

trimite mesajul său din infinit. 

15 Această națiune în care Cuvântul Meu s-a făcut cunoscut nu este Noul Ierusalim pe care Ioan l-a 

văzut cu ochii Duhului Sfânt când a profețit: "Și eu, Ioan, am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, 

coborând din cer ca o mireasă împodobită pentru soțul ei"; totuși, această națiune va fi un simbol al acelei 

Cetăți Spirituale. Locuitorii săi vor fi pregătiți, din inimile sale va curge pacea și salutul de bun venit 

pentru toți cei care îi bat la ușă, din spiritul său va iradia lumina care rezolvă conflictele care încurcă 

omenirea, iar din cultul său pentru Dumnezeu va emana exemplul de spiritualizare și înălțare pentru alte 

popoare. 

16 Astăzi încă vă îndoiți că această națiune poate împlini un astfel de destin, iar această îndoială 

crește în inima voastră când vedeți că sunteți materializați, atașați de plăcerile lumii, deși îl ascultați pe 

Maestrul Divin și vă numiți discipolii Lui. 

17 Înțelegeți că nu am vrut să vă conduc în grabă pe calea învățăturilor mele, dar că v-am spus și să 

nu vă opriți. Te temi de judecățile oamenilor? Te temi de chinurile pe care le-ai putea suferi de dragul 

Cauzei Mele? Adevărat vă spun că nu va fi nici o coroană de spini în jurul tâmplelor voastre, nici nu veți 

purta o cruce grea sub loviturile de biciuire și loviturile de pumn ale unei mulțimi însetate de sânge. 

18 Iubiți-i pe semenii voștri, semănați mila Mea pretutindeni; dar nu fiți niciodată amărât pentru că 

oamenii nu răsplătesc bine serviciile pe care le faceți. Amintiți-vă de exemplul lui Isus! 

19 Calea pe care ți-am trasat-o în sângele Meu în trecut, ți-am trasat-o astăzi cu lumina Mea. Dar nu 

puneți nici o pată pe ea și nu lăsați nici o urmă de imperfecțiune sau de necinste, pentru că atunci oamenii 

vor spune mâine că Cel care a vorbit în acest timp a fost un înșelător. 

20 Nu sfidați Dreptatea Mea Divină prin neascultare sau prin încălcarea Legii Mele. Și nici nu dați 

motive ca justiția pământească să vină asupra voastră pentru acțiuni nedrepte. 

21 Vreau ca spiritul tău să se facă cunoscut și să se revarsă în acest moment, fără ca trupul său să fie 

un obstacol care să-l împiedice să intre sau un văl care să-l ascundă, și ca fiecare cuvânt care iese de pe 

buzele sale să fie plin de viață. 

22 Iubiți oameni, pentru voi cea de-a doua eră aparține trecutului, pentru Mine este prezentă. Iudeea 

nu este locul manifestărilor Mele astăzi, Ierusalimul nu este orașul care îl primește pe Mântuitorul său cu 

psalmi și ramuri de măslin. Este un alt loc în lume în care mă aflu astăzi, dar sunt aceiași oameni, aceleași 

spirite. Acum inima ta este cetatea, iar psalmii și ramurile tale de măslin sunt bucuria lăuntrică. 

23 Acum nu mai sunt înconjurat de Petru, Andrei, Ioan, Iacob, Bartolomeu, Filip și ceilalți ucenici; ei 

și-au îndeplinit misiunea și v-au lăsat exemplul lor; astăzi pregătesc o mare mulțime de ucenici. Îți simți 

clar darurile spirituale: La unii, darul profeției se exprimă prin viziuni și vise spirituale, la alții, darul 

cuvântului, la alții, darul inspirației, al dialogului spiritual și al vindecării. Dar aceleași capacități există în 

voi toți, pe care le puteți dezvolta prin faptele voastre de iubire față de frații voștri. 

24 Cu toții ați văzut sau ați simțit transfigurarea în timpul proclamării Mele, când purtătorul de cuvânt 

prin care vă dau Cuvântul Meu dispare din ochii voștri și Hristos apare în formă spirituală, plin de iubire 

pentru voi. 
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25 Discipoli, ne apropiem deja de porțile "cetății". Iată, este inima umanității. Va fi pregătită să îl 

primească pe Maestru și pe ucenicii Săi? 

26 Vegheați și rugați-vă, căci, în timp ce unii Mă vor primi cu cântări de laudă, fariseii vă vor pândi și 

unii vă vor oferi și bani pentru tăcerea voastră. Vegheați, ca să nu cădeți în ispită, căci din această 

încercare vor ieși ucenicii cei răi, care își vor trăda credința. 

27 Vă aduc pace și o nouă învățătură. Dacă Jertfa Mea din a doua eră a abolit sacrificiul animalelor 

nevinovate pe care le ofereați pe altarul lui Iehova, astăzi, hrana Cuvântului Meu divin v-a făcut să nu mai 

reprezentați Trupul și Sângele Meu prin pâinea și vinul acestei lumi. Orice suflet care vrea să trăiască 

trebuie să se hrănească din Spiritul divin. Cel care ascultă Cuvântul Meu și îl simte în inima sa s-a hrănit 

în adevăr. Acesta nu numai că a mâncat Trupul Meu și a băut Sângele Meu, dar a luat și din Duhul Meu 

pentru a se hrăni. Cine, după ce a gustat din această hrană cerească, Mă va căuta din nou în forme și 

chipuri făcute de mâini omenești? Din când în când vin și elimin tradițiile, riturile și obiceiurile, lăsând în 

spiritul vostru doar Legea și miezul spiritual al învățăturilor mele. 

28 Acesta este un timp de aducere aminte, de adunare interioară și de reflecție, lăsați-mă să intru în 

mijlocul vostru. Eu vin din orașe și de pe câmpurile de luptă și am împărțit cu copiii Mei pâinea 

amărăciunii lor. Am mers pe toate cărările 

Am răspândit lumina, am făcut minuni și am dat dovadă de prezența mea printre oameni. Dar este necesar 

să Mă acceptați, pentru ca voi să puteți asculta cuvintele Mele până la sfârșit. 

29 Aveți grijă ca Eu să găsesc locuința pregătită în inimile voastre, ca acolo să fie masa Mea și pe ea 

pâinea. Vreau să vă simțiți curtați de dragostea Mea, așa cum am făcut cu blândul Ioan. - O, oameni buni, 

pregătiți-vă lăuntric și găsiți adevărata vigilență spirituală pentru a nu profana Divinul și pentru a nu-l lăsa 

să se dezvăluie. Realizează că primești Raza Mea Divină în mintea ta, deși este încă plină de păcate și 

pasiuni. Dacă în Epoca a doua M-ați făcut să port o cruce sub lovituri și batjocură, lăsați-Mă să locuiesc 

astăzi în inimile voastre. 

30 Vă cer pregătire, ceea ce înseamnă înnoire și spiritualizare, astfel încât, atunci când va veni anul 

1950, mulțimile vor fi foarte mari. Căci în mulțime, privirea Mea îi descoperă pe cei care fac parte din cei 

o sută patruzeci și patru de mii, pe care trebuie să-i însemn pe frunte și pe care trebuie să-i fac să-și 

recunoască sarcina. Dar nu vă tulburați dacă în ultima zi (a manifestării Mele) cele douăsprezece mii din 

fiecare trib nu vor fi (toate) însemnate. 

Din infinit le voi face să simtă mângâierea Mea și le voi atribui sarcina care le-a fost încredințată. 

Locul în care stau este indiferent. Vă spun acest lucru pentru că numai Eu sunt singurul care poate stabili 

destinul și sarcinile fiecărei creaturi și nu există nimeni care să poată face acest lucru după plecarea Mea. 

31 Vă voi face cunoscut după 1950 care sunt cei care fac parte din acest număr, chiar fără să fi auzit 

Cuvântul Meu; și ei vor da dovezi de credință. - După ce Cuvântul Meu va fi terminat, unii vor încerca să 

te imite pentru a abuza de credulitatea oamenilor. Dar veți fi pregătiți astfel încât să descoperiți orice 

minciună. 

32 Veți păstra în inimile voastre cuvântul meu de adio în forma în care vi-l voi da. Dar trebuie să 

lăsați această mărturie să ajungă la alte națiuni și să spuneți omenirii că sunt foarte aproape în spirit de toți 

copiii mei. 

33 Astăzi vă spun: Iată-l pe Maestru, cel pe care oamenii îl numeau Rabinul Galileii. Eu vă dau 

învățătura eternă, învățătura iubirii. Banchetul la care vă invit astăzi este spiritual, pâinea și vinul la fel. 

Dar astăzi, ca întotdeauna, Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. 

34 Eu vă dau puterea Mea, căci acest al treilea timp este plin de încercări. Căldura mea s-a scufundat 

în inima ta, care era rece ca piatra care acoperă morții, și deja o simți cum bate în dragoste pentru Tatăl ei. 

Ați văzut cum, din marea mulțime, i-am ales încetul cu încetul pe cei care vor purta semnul divin pe 

frunte, și cum Cuvântul Meu le spune că acest har cu care i-am îmbrăcat nu este pentru ei pentru a se înălța 

deasupra celorlalți și a-i umili, ci că trebuie să-l suporte cu umilința celui care este gata să-și slujească 

aproapele, pentru că recunoaște că această învățătură este pentru toți. 

35 Un timp de har se află înaintea voastră; lăsați acest popor să îl trăiască cu o minte luminată și în 

deplină cunoștință de cauză a tot ceea ce vorbește și a tot ceea ce vede. Acest timp de har nu trebuie să 

devină o rutină pentru voi și cu atât mai puțin să vă preocupați de lucruri inutile. 
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36 Această perioadă de timp în care v-am dat mărturii ale prezenței Mele cu această manifestare și am 

făcut minuni pe calea vieții fiecăruia dintre voi, va fi amintirea care vă va întări mâine în luptă, pentru ca 

voi să mergeți pe drumul vostru cu predare, spiritualizare și iubire. Legea mea va străluci prin conștiința 

voastră și vă va lumina calea, așa cum a strălucit fața lui Moise când a coborât de pe Sinai și a căutat 

poporul care se afla la poalele lui. 

37 Cele douăsprezece triburi se vor aduna din nou în jurul Legii Mele. În fruntea lor vor fi 

douăsprezece mii de oameni din fiecare seminție și, când va veni vremea aceea, le voi spune: "Porniți, ca 

buni ucenici ai lui Hristos, să duceți vestea cea bună a prezenței mele. 

38 Toate profețiile se vor adeveri și omenirea va vedea ieșind din cele mai ascunse și necunoscute 

colțuri ale sale un popor umil, sărac în bunuri materiale, dar puternic în spirit, zelos în Legea Mea și 

milostiv cu semenii săi. Sanctuarul său va fi interior, invizibil și de neatins, deci imposibil de distrus. 

Acolo va arde o lumină nestinsă care îi va lumina calea. Căile sale de viață și vizitele vor fi dureroase și 

aspre, dar nu va slăbi niciodată din cauza lor, nu se va plânge din nemulțumire sau tristețe și nici nu-mi va 

întoarce spatele, pentru că are puterea apostolului. Oamenii se vor ridica de la murdărie, noroi și păcat la 

lege și virtute și vor umbla pe căile iubirii și ale harului. Peste tot Duhul Meu va fi simțit, fiecare ochi Mă 

va vedea, fiecare ureche Mă va auzi și fiecare minte va înțelege revelațiile și inspirațiile Mele. Oameni 

despre care se credea că sunt neîndemânatici și needucați se vor trezi dintr-o dată iluminați și transformați 

în profeții Mei. De pe buzele lor vor ieși cuvinte care vor fi ca apa cristalină pe inimile ofilite. 

39 Această apă, profeții o vor lua din izvorul înțelepciunii și al adevărului, care sunt eu; în ea vor găsi 

sănătate, puritate și viață veșnică. 

40 Toată durerea care se revarsă în prezent asupra umanității este cupa de amărăciune prin care 

aceasta va ajunge la purificare. Văduvele și orfanii se vor înmulți pe zi ce trece, dar peste pustietatea lor și 

peste plângerile lor s-a întins mantia Mariei. Dreptatea mea a venit în lumea voastră și prin ea chiar și fața 

planetei va fi schimbată. Natura îi cere omului să dea socoteală pentru defectele sale, motiv pentru care se 

dezlănțuie forțele naturii. Savanții care pretind că cred în Mine sunt consternați și confuzi și, când au văzut 

venind dreptatea Mea, au strigat: "Tată, Tată!". Dar strigătul lor nu a fost din dragoste sau din remușcare, 

ci din teamă pentru viața lor și pentru ceea ce posedă în lume. Vă spun din nou că nu toți cei care îmi spun 

"Tată" Mă iubesc. 

41 Când omenirea va vedea toate semnele judecății și atunci bogații se vor grăbi să împartă cu săracii 

ceea ce au; când cei care au jignit vor cere iertare; dacă cei care s-au pătat cu furtul, cu viciul sau cu 

minciuna s-ar pocăi și ar lua asupra lor să se spele de petele lor - cu adevărat vă spun, inundațiile de ape s-

ar întoarce ușor în albia lor, furtunile asemănătoare uraganelor ar deveni o briză ușoară, iar războiul care i-

a captivat pe oameni s-ar transforma într-un înger al păcii. Dar inima ta este împietrită; îl vezi pe omul gol 

de lângă tine fără să-i simți răceala, și nu simți foamea sau durerea semenilor tăi, deși ajutorul tău poate 

ajunge la ei. 

42 Nimeni nu vrea să se gândească la faptul că sunteți doar niște pelerini în această lume și nici nu 

vreți să faceți ceva care să vă fie de folos în călătoria voastră spre eternitate. 

43 Iată-mă aici, umanitate - prezent spiritual, real și adevărat, în tine și în afara ta, pentru ca tu să auzi 

vocea Cuvântului și să pornești să iei sandalele, hrana pentru călătorie și bastonul de mers, și să poți păși 

pe calea învățăturilor mele în prezența Celui care este singurul tău Dumnezeu. 

44 Poporul lui Israel, voi sunteți în prezența Mea. Veniți aici ca niște copii ignoranți și nu vă dați 

seama că aduceți cu voi în suflet o mare vină pe care trebuie să o achitați. Ați fost trimiși încă o dată în 

acest timp pentru a avea ocazia să vă reparați vechile greșeli și să vă puteți înălța la nivelul la care vreau să 

vă văd. 

45 Vii să asculți Cuvântul Meu în această zi și, cu nesiguranță în inimă, te înclini în fața Mea și Mă 

întrebi dacă m-am întors la tine. Dar eu vă spun: Gândiți-vă și veți realiza că v-am dezvăluit dragostea 

Mea și v-am făcut să simțiți prezența Mea. Eu v-am ales pe voi, din marea mulțime, ca să primiți această 

moștenire și apoi să o transmiteți fraților voștri. 

46 Voi îmi prezentați lupta voastră, truda și durerea voastră pentru alții, iar eu le accept pentru că îmi 

sunt plăcute. Vă văd obosiți, cu picioarele sângerânde, dar cu experiența pe care o dă viața. Unii dintre voi 

Mă iau ca exemplu și își îndeplinesc sarcina cu răbdare și înălțare spirituală. Gândește-te la cei care vin 

după tine și pregătește-le calea; exemplul tău va fi cea mai bună moștenire. Atâta timp cât trăiți cu 
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umilință și lucrați în ascultare de poruncile Mele, veți simți pacea Mea. Dar dacă vă lăsați urechile să se 

închidă la instrucțiunile Mele, vă abateți de la cale și nu vă gândiți că oamenii vă urmăresc acțiunile și vă 

judecă în fiecare clipă. Cum ați putea vorbi despre puterea și înțelepciunea Mea, când voi vă atribuiți 

cuvintele Mele pentru a fi lăudați? simțiți adevărata măreție pe care am acordat-o fiecăruia dintre copiii 

mei, care este mai mare decât cea pe care voi pretindeți că o aveți. Când vă acord o minune, bucurați-vă și 

amintiți-vă că prin ea v-am arătat iubirea mea. 

47 Studiați parabola mea: 

48 "Într-o provincie trăia un bătrân venerabil, înconjurat de bărbați, femei și copii pe care îi invitase 

să ia parte la un ospăț. Au venit cu toții de pe căi diferite și au acceptat invitația acelui bătrân. Un clopot 

melodios suna la înălțime și, la chemarea lui, se grăbeau în trenuri lungi și pline de devotament spre locul 

unde locuia cel care îi chema. 

49 Când acele mulțimi au intrat în locuință, nu au văzut pe masă nici pâine, nici hrană, nici apă care 

să hrănească trupul, și dezamăgirea a început să intre în inimile unora, iar batjocura altora. Cu o aparentă 

umilință și-au plecat gâturile, dar în sinea lor au bombănit împotriva bătrânului. El, însă, care știa ce se 

întâmpla în interiorul acelor oameni, le-a vorbit: 

"Veniți la Mine și ascultați! Ați fost ca niște naufragiați pe drumul vieții, fără un far care să vă salveze. Ați 

fost morți pentru iubire și bucurie și nu știți care este scopul pentru care ați venit pe această lume. Și voi v-

ați lăsat învinși de vicisitudinile vieții, de lume și de pasiunile ei, și de aceea v-am chemat. Îți voi arăta 

calea care te va face fericit și îți voi da lumina." Cu teamă și cu sentimentul că bătrânul le citea în inimă și 

le cunoștea gândurile, i-au arătat trupurile lor bolnave, oboseala și setea lor de duhovnicie. 

50 "Fiți fericiți", le-a spus bătrânul, "vă voi da bunurile de care aveți nevoie, vă voi satisface foamea 

și setea". 

51 Printre acele mulțimi se aflau atât ipocriți, cât și oameni cu inima curată, și toți ascultau învățătura. 

El a deschis cartea învățăturii Sale desăvârșite și le-a dat cuvântul Său ca hrană și, după ce a terminat, i-a 

întrebat: "V-ați potolit foamea? Ești sătulă?" Ei au mulțumit pentru minunea pe care o primiseră, căci nu-și 

imaginaseră niciodată că dragostea este atât de puternică. - Bătrânul a continuat să le vorbească: "Bucurați-

vă că m-ați acceptat. Aceasta este pâinea care hrănește sufletul și apa care potolește setea de iubire și de 

perfecțiune." 

52 Apoi le-a dat oamenilor legi și porunci pentru ca ei să le urmeze și să rămână demni de a primi 

această hrană. Cei care au înțeles acest mesaj au jurat să se supună și să trăiască în permanență în 

practicarea virtuților predate de acel venerabil bătrân. Le-a spus că, dacă se simt puternici, ar trebui să 

ducă învățătura lui în alte zone, că "primii" ar trebui să îndeplinească această misiune, în timp ce ceilalți ar 

trebui să rămână pentru a-i primi pe noii veniți. 

53 Cei desemnați să facă acest lucru au plecat să îndeplinească această misiune, luând cu ei puterea 

bătrânului. Au privit, s-au rugat și au început să lucreze. Toți erau uniți în același ideal, un singur gând îi 

domina: să ducă acea pâine celor flămânzi. Ei au întâmpinat dificultăți pe drumul lor și spiritul lor s-a 

luptat să le depășească. Dar curând au început să slăbească și să îl judece pe bătrân (în sinea lor), 

întrebându-se dacă nu cumva protecția lui îi va urmări oriunde ar merge? Știau că din când în când trebuie 

să se întoarcă la casa unde îi adunase bătrânul. 

A venit vremea când poporul acela a sărbătorit comemorarea zilei în care auzise pentru prima dată 

glasul bătrânului și mulțimi mari s-au grăbit; dar ucenicii care plecaseră nu s-au mai întors, pentru că se 

rătăciseră și pervertiseră legea. Bătrânul a simțit durere din cauza absenței acelor ucenici; a pregătit noi 

mesageri și i-a trimis la lucru. În timp ce primii au acționat contrar datoriei lor și au uitat esențialul acelei 

învățături, cei de al doilea au vorbit în numele virtuții, pe care o învăța acel bătrân, și au convertit inimile 

prin adevărul cuvintelor lor." 

(sfârșitul parabolei) 

54 Studiați parabola Mea și nu uitați că trebuie să fiți foarte vigilenți dacă vreți să împliniți poruncile 

Mele. Adunați-i pe cei bolnavi, pe cei însetați și pe cei flămânzi și dați-le pâinea Duhului. Turnați iubire în 

inimi și fiți conștienți că sunteți ambasadori în lucrarea Mea de lumină și restaurare. Nu lăsați să apară 

aroganța sau vanitatea, ca să nu vă dezmoșteniți. Nu slăbiți în împlinirea Legii Mele. Iubiți-vă unii pe alții 

și veți trăi în pace. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 69  
1 În acest moment vă iert orice păcat, dar vă spun și următorul lucru: Mergeți, dacă vreți, până la 

punctul de sacrificiu, dar nu mai păcătuiți din nou. Am scris o carte în inima ta, dar dacă ți-aș cere aceste 

instrucțiuni, nu ai fi în stare să-mi explici nici măcar una dintre paginile ei. 

2 Pentru ca voi să practicați iubirea activă față de aproapele, v-am supus la mici încercări, punându-l 

pe calea voastră pe cel care flămânzește de pâine și de mângâiere. Dar de câte ori Mi-ați închis ușile 

voastre. Ți-am spus de multe ori că Mă ascund în inima fraților tăi care imploră mila ta. - Discipoli, aceste 

ocazii pe care vi le oferă Domnul vostru, și anume distribuirea de beneficii spirituale și materiale, sunt 

pentru a practica o caritate perfectă, cea care nu așteaptă nicio răsplată și care, în schimb, este scrisă în 

cartea faptelor voastre bune. Nu v-am arătat Eu mila Mea prin ceea ce am făcut pentru voi? Așadar, faceți 

un efort pentru frații voștri. Amintește-ți de câte ori ți-am acordat ceea ce tu credeai imposibil. Dacă vreți 

ca lumea să știe că acesta este timpul noii mele revelații, dați mărturie despre aceasta prin faptele voastre 

de iubire și nu faceți contrariul a ceea ce v-am învățat în învățăturile mele, pentru că atunci veți nega 

prezența mea. 

3 Dacă, în ciuda eforturilor voastre, nu vedeți roadele semănatului, nu vă faceți griji. Această faptă 

de iubire este ca cea pe care o faci unui nevoiaș care bate la ușa casei tale și de la care nu aștepți nici o 

plată. Dar îi voi da spiritului tău (după moartea trupului) posibilitatea de a coborî de la nivelul la care se 

află pentru a se bucura de rodnicia seminței pe care a lăsat-o pe pământ. 

4 Tați de familie, aveți un simț ascuțit al manifestărilor progresului spiritual al copiilor voștri. 

Privește-i pe copiii care ți-au fost încredințați cu iubire și milă, pentru ca tu să ghidezi noile generații pe 

calea deschisă de lumina mea. Nu-i duceți în abis și nu le săpați capcane. Aceste suflete nu vor intra în 

Sodoma și Gomora din acest timp. 

5 Înarmați-vă cu răbdare, pentru că va veni vremea când mulți vă vor întreba despre acest Cuvânt. 

Printre ei, noii farisei și cărturari vor veni să vă interogheze. Nu fiți părtinitori în răspunsuri și dați 

informații sincere tuturor, pentru că voi înșivă trebuie să-mi dați socoteală pentru răspunsurile și 

comportamentul pe care îl arătați față de acești solicitanți. 

6 Astăzi inima ta bate cu încântare și rugăciunea pe care o trimiți este ca tămâia sau ca parfumul 

florilor. Când gândurile tale ating această puritate, ele se unesc cu cele ale spiritelor drepte care trăiesc în 

apropierea Domnului tău. 

7 În orice moment v-am spus: Rugați-vă. Astăzi vă spun că prin rugăciune puteți dobândi 

înțelepciune. Dacă toți oamenii s-ar ruga, nu s-ar abate niciodată de la calea de lumină pe care am trasat-o. 

Prin rugăciune, bolnavii se vor vindeca, nu vor mai exista necredincioși și pacea se va întoarce în suflete. 

8 Cum poate omul să fie fericit când a respins harul Meu? Crede el că dragostea, mila și blândețea 

nu sunt calități ale vieții umane? 

9 Viața spirituală este, de asemenea, guvernată de legi, iar dacă te îndepărtezi de ele, vei simți foarte 

curând consecințele dureroase ale acestei neascultări. Realizează cât de mare 

Dorința mea este să te salvez. Astăzi, ca și atunci, voi lua crucea pentru a vă ridica la viața adevărată. 

Dacă Sângele Meu vărsat pe Calvar a zguduit inima oamenilor și i-a convertit la Doctrina Mea, tot așa, în 

acest moment, va fi Lumina Mea Divină care va zgudui sufletul și trupul pentru a vă aduce înapoi pe calea 

cea adevărată. 

10 Vreau ca cei care sunt morți pentru viața harului să trăiască pentru totdeauna. Nu vreau ca sufletul 

tău să locuiască în întuneric. 

11 Nu auziți vocile justiției? Nu vedeți cum forțele naturii afectează o regiune după alta? Credeți că 

dacă ați trăi o viață virtuoasă, ar fi nevoie ca dreptatea Mea să se facă simțită în acest fel? Vă spun cu 

adevărat, nu ar fi fost nevoie să vă purific dacă v-aș fi găsit puri. 

12 Fă-ți corpul docil în cursul acestei vieți pe pământ, căci nu este drept ca sufletul tău să fie nevoit 

mai târziu să se purifice în durere din cauza slăbiciunilor tale. 

13 Păcătoșii plâng când aud aceste cuvinte și Mă întreabă ce ar trebui să facă pentru a-și spăla petele 

din această viață. La aceasta le răspund: Faceți fapte de milă printre frații voștri, lumea voastră este un 

câmp potrivit pentru a semăna caritate. Este populată de milioane de inimi care suferă în diverse feluri, de 

case în mizerie, de bărbați și femei desfrânate în viciu. Este o lume în care abundă locurile de ispășire, 
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spitalele, închisorile, câmpurile de luptă. Iertați, iertați mult în viața voastră, înțelegeți că iertarea se naște 

din iubire. Cel care Mă iubește cu adevărat trebuie să-și iubească aproapele, căci este copilul Meu, și 

trebuie să-l ierte ori de câte ori este jignit de el. Amintiți-vă că primele mele cuvinte, atunci când am 

atârnat pe cruce, au fost de mijlocire și de iertare pentru cei care M-au răstignit. 

14 În fiecare loc și în fiecare familie voi pune un copil al luminii, pentru ca el să deschidă calea 

celorlalți; dar nu numai pe pământ, ci și în viața spirituală, pentru ca el să curețe calea înaintea fraților săi 

și să o facă practicabilă. 

15 Mulți vin să asculte Cuvântul Meu, dar numai Eu știu ce spirit este ascuns în fiecare trup. Unii Mă 

ascultă cu inima rece, alții cu îndoială, dar sunt mulți care tremură de iubire și încântare când simt puterea 

mea spirituală divină, în timp ce alții sunt chinuiți de remușcări pe care natura lor materială nu le înțelege. 

Căci mulți dintre ei au strigat atunci către Pilat: "Răstignește-L, răstignește-L!" Dar astăzi ei plâng, și în 

durerea lor ar fi în stare să strige cu lacrimi în ochi: "Nu-L răstigniți, este Stăpânul divin!". 

16 Ți-am spus de multe ori că tu și ei sunteți la fel. Veniți să gustați din nou vinul și să mâncați pâinea 

de la masa Mea. Mâncați din miel, el este sămânța vieții. Veniți, cei flămânzi, însetați, spurcați, întăriți-vă 

și vă săturați, căci de acum înainte vă voi spune: luați crucea voastră și urmați-mă. La masa Mea, în acest 

timp, atât bărbatul cât și femeia vor fi apostoli; la această masă voi pune spiritul vostru. 

17 Femeile au fost cele care au ținut sus stindardul duhovnicesc în acest timp, ele au lăsat pe cale 

amprenta apostolului care respectă cu zel legea Domnului. În noul meu apostolat, femeia va fi alături de 

bărbat și nu vor mai exista vârste (determinate) pentru a Mă sluji: atât adultul, cât și copilul sau bătrânul o 

vor face, atât tânăra, cât și mama. Pentru că îți spun încă o dată că eu îți caut spiritul și că acesta și-a lăsat 

de mult copilăria în urmă. Nu vor mai fi doisprezece slujitori ca în Era a doua, acum vor fi o sută patruzeci 

și patru de mii, douăsprezece mii din fiecare trib. Ei sunt împrăștiați printre oameni, dar dragostea Mea i-a 

marcat și, din punct de vedere spiritual, ei sunt uniți, chiar dacă unii trăiesc în această lume, iar alții în 

lumea spirituală. Dintre cei care trăiesc pe pământ, unii vorbesc o limbă, iar alții alta. 

Limbi. Dar nimeni nu se va abate de la calea destinului lor, pentru că lumina Duhului Meu Sfânt îi va 

călăuzi. Cunosc trunchiul acestui copac, ramurile și frunzele sale, iar acest copac are sarcina de a oferi 

umbră pentru omenire. 

18 Spiritul Meu vă dă revelațiile Sale în împlinirea promisiunilor din vremurile trecute. Vă spun cu 

adevărat că trăiți deja în vremurile care v-au fost anunțate. Ți-am promis că mă voi întoarce și iată-mă aici. 

Eu v-am făcut cunoscut semnele care urmau să se întâmple înainte de venirea Mea și ceea ce avea să se 

întâmple printre voi în timpul prezenței Mele, și vedeți cum s-au întâmplat toate. Promisiunea venirii Mele 

a rămas vie în spiritul vostru și voi M-ați așteptat. dar biciuiți de necazuri erați aproape de slăbire; dar 

astăzi, fiindcă sunt cu voi și Mă ascultați, vă cer: când vei face ale tale suferințele Mele? Când vei iubi cu 

adevărat și vei suferi de dragul sarcinii pentru care Isus și-a consacrat viața? 

19 Oameni buni, Cuvântul Meu vă face inimile să tremure și lacrimile să vă curgă din ochi când vă 

amintiți că Cel care v-a iubit atât de mult și-a sfârșit viața pe o cruce. Îți amintești de Mine sângerând până 

la moarte pe cruce și atunci duhul tău este zguduit. Dar să știți, oameni buni, că, chiar dacă durerea fizică a 

lui Iisus a fost crudă, ea a fost doar o slabă reflectare a durerii Spiritului Divin. 

20 Astăzi vă ofer pâinea Cuvântului Meu, o pâine care nu este amestecată cu aluat, nici dobândită cu 

sudoarea frunții. Ilie a deschis ușa casei pentru ca voi să intrați și să vă așezați la masa Domnului în Era a 

Treia, și v-a binecuvântat calea pentru ca voi să intrați în prezența Maestrului. 

21 Cei care se credeau pătați și nedemni să se prezinte în fața Mea se simt puri astăzi, și asta pentru că 

Sângele Meu nu a încetat să curgă, pentru că rănile Mele nu s-au închis încă, și de fiecare dată când 

oamenii se abat de pe cale sau cad în păcat, jertfa de pe Cruce, singurătatea și întunericul oamenilor sunt 

prezente în Duhul Meu. 

22 Tot de la masa duhovnicească din acest timp se va ridica un ucenic rău pentru a-și ascunde trădarea 

și pocăința, și tot astăzi ucenicii Îmi vor pune acea întrebare: "Cine este, Învățătorule?". 

23 Atunci am luat masa pentru ultima oară, înconjurat doar de apostolii Mei, iar ceea ce le-a spus 

Hristos, doar ei au auzit. Astăzi iau masa spirituală cu noii mei apostoli, care sunt mulți, și printre ei îl 

descopăr pe fariseu, pe ipocrit, pe trădător. În rândul mulțimii, bărbați și femei din diferite comunități 

religioase vin să exploreze acest Cuvânt și aceste manifestări și apoi să le judece pe baza a ceea ce știu și 

să poată spune dacă este adevărat. Vă trimit pe toți, pentru ca voi toți să fiți martori la acest mesaj de 
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înțelepciune spirituală pe care vi-l dau. Este cel de-al treilea Testament pe care numai Duhul Adevărului 

vi-l poate dezvălui. 

24 Gândiți-vă: israeliții după trup respectă legea lui Moise și cuvântul profeților, creștinii au unit 

legea lui Moise și cuvântul lui Hristos într-o singură lege. Deci ce este ciudat în faptul că acești oameni 

duhovnicești unesc cele două testamente cu revelațiile Duhului Sfânt? Acesta este Chivotul perfect al 

legământului: aici se află Legea lui Moise, dragostea lui Hristos și înțelepciunea Mângâietorului promis 

pentru acest timp. 

25 Bărbați, voi, cei care îndreptați mințile oamenilor pe căile religiei: deschideți-vă ochii la această 

lumină, contemplați acest popor care a izbucnit în dorința de iubire, strigând dreptate și cerând lumină. 

Este doar o foarte mică parte a oamenilor care se ridică ca un om în căutarea lui Hristos, a adevărului și a 

promisiunii Sale. Luați aminte la întoarcerea omului spre cele veșnice, spre cele spirituale! Sau este posibil 

ca, deși ai ochi, să nu vezi? Eu știu toate lucrurile și văd toate lucrurile; de aceea am venit ca un hoț în 

noapte să vă surprind în somn și să vă trezesc la lumina zilei noi. 

26 De mult timp am învățat acest popor și i-am dezvăluit învățăturile pe care oamenii le ascunseseră 

de ei. Le-am dezvăluit și ceea ce am păstrat pentru ei, dar nu le-am spus încă totul și nu Mă voi face 

cunoscut sub această formă până în 1950. Cei care nu au auzit învățăturile Mele vor primi mesajul Meu 

prin intermediul cărții scrise de "penele Mele de aur". 

27 După plecarea Mea, mulți se vor ridica împotriva poporului, împotriva învățăturii Mele. Mările vor 

fi traversate de cei care vor să lupte și să-i persecute pe slujitorii Mei. Dar cine ar putea suprima lumina 

Maestrului Divin? Cine ar putea să oprească evoluția spiritului sau să dea timpul înapoi? Dacă oamenii din 

Epoca a doua credeau că dacă îl ucid pe Hristos pe cruce, Învățătura Lui va muri, ei nu au făcut decât să-și 

semneze sentința cu propria mână, căci Hristos a învins totul pe cruce cu iubirea Sa infinită. Adevărul, ca 

și lumina, triumfă întotdeauna asupra întunericului, oricât de întunecat ar fi acesta. 

28 Spiritul meu vă dă sămânța pe care să o semănați în câmpurile care sunt sufletele oamenilor care 

au devenit roditoare prin durere și luptă și care așteaptă doar sosirea Semănătorului. În curând, numele 

Meu și învățătura Mea vor fi din nou pe buzele tuturor. 

29 Pentru a vă da o lecție de iubire, vă spăl picioarele, iubiți discipoli, pentru ca voi să uniți 

învățăturile pe care vi le-am dat în acest timp cu cele pe care vi le-am dezvăluit în trecut. Vreau ca atunci 

când va fi anul 1950, ultimul an al Cuvântului Meu printre voi, cei care sunt încă "copii" astăzi să devină 

discipoli. Astăzi încă Mă ascultați cu bucurie, dar ce va fi atunci când Mă veți asculta știind că este pentru 

ultima oară? - Vă reamintesc încercările celei de-a doua ere, dar vă vorbesc cu cuvinte noi, prin organul 

minții unui om, căci dacă v-aș vorbi direct, nu ați rezista nici forței Cuvântului Meu, nici intensității 

luminii sale, nici măreției Prezenței Mele. 

30 De aceea am venit la voi ca om și chiar și lui Ioan, după răstignirea Mea, M-am revelat sub niște 

imagini simbolice, pentru ca el să înțeleagă revelațiile Mele. Vă spun cu adevărat, lucrez asupra voastră 

pentru ca voi să primiți manifestarea de la spirit la spirit, legătura directă cu Divinitatea Mea. După 1950, 

nu Mă veți mai auzi sub această formă, dar veți simți prezența Mea, pentru că înălțarea voastră spirituală 

va fi mai mare, și atunci veți intra pe deplin în timpul comuniunii spirituale. Și odată ce unitatea și 

fraternitatea vor fi pătruns în voi, va fi timpul marilor miracole, timpul în care vocea mea va fi auzită de 

oameni. Atunci va veni bătălia și persecuția, ușile acestor case de întâlnire vor fi închise, casele voastre 

vor fi calomniate. Veți fi numiți vrăjitori, rudele voastre vă vor renega și unii dintre voi vor fi închiși de 

dragul apărării Cauzei Mele. Dar Eu voi fi cu voi pentru a nu vă descuraja, căci Eu sunt Viața, și dacă Eu 

sunt în voi, cine ar putea lupta împotriva Vieții Veșnice? 

31 Fiți vigilenți, discipoli, căci atunci când vocea voastră îi va trezi pe cei care încă dorm astăzi, vor 

veni din secte și confesiuni pentru a vă spune că ceea ce dețineți este fals, că ei dețin Chivotul 

Legământului și împlinirea promisiunilor, precum și conținutul celor Șapte Peceți. Și atunci, dacă nu veți 

ști cum să luptați cu armele pe care vi le-am dat, care sunt armele iubirii și ale înțelepciunii, va fi multă 

confuzie în rândul omenirii, iar oamenii, doritori de adevăr și flămânzi de lumină, vor merge acolo unde 

sunt chemați și s-ar putea să rateze calea. 

32 Voi, care ați primit mandatul de a conduce și de a îndruma acest popor - dați un exemplu de 

fraternitate, unindu-vă în spirit după exemplul lui Isus, Moise și Ilie, care au apărut uniți la Transfigurarea 

de pe Muntele Tabor. 
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33 ucenici, v-am învățat în acest timp nu numai prin Cuvânt, ci și prin binefacerile Mele cu care v-am 

dăruit continuu și din belșug. Vremurile simbolurilor au trecut, astăzi veți crede în Mine fără simboluri, 

Mă veți iubi și Mă veți înțelege, și chiar acum simbolurile din Cuvântul Meu sunt din ce în ce mai puține, 

pentru că acum sunteți capabili să înțelegeți și să pătrundeți instrucțiunile Mele și să le puneți în practică în 

faptele voastre de iubire. 

34 Dacă credeți că Iisus, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, nu a simțit nicio durere, vă înșelați. Dacă 

credeți că sunt liber de durere pentru că vin astăzi în Duhul Sfânt, vă înșelați și voi. Dacă credeți că, pentru 

că știu că veți fi cu toții cu Mine la sfârșit, nu sufăr astăzi, nu aveți dreptate nici în această privință. Cu 

adevărat vă spun că nu există o altă ființă mai sensibilă decât Spiritul divin. - Vă întreb: Cine a dat 

sensibilitate tuturor ființelor? Ce bine puteți face care să nu-Mi aducă bucurie? Și ce rău poți face tu care 

să nu fie ca o rană la sensibilitatea Mea? Vedeți, de aceea vă spun că omenirea M-a răstignit din nou. Când 

voi fi dat jos de pe cruce și voi fi eliberat de coroana de spini? 

35 Astăzi veți comemora Cina lui Isus prin pâinea spirituală pe care v-am dat-o în orice moment. V-

am dat mari exemple de învățătură: mana din deșert în prima eră, miracolul peștelui în cea de-a doua. 

Pâinea pe care am binecuvântat-o și am împărțit-o la masa mea, reprezentantă a divinității, a fost o 

învățătură pe care am dat-o spiritului vostru pentru ca el să înțeleagă iubirea mea. Astăzi nu vă aduc pâine 

materială care să vă vorbească despre învățături cerești. Timpul simbolurilor s-a încheiat. Astăzi vă dau 

doar Cuvântul Meu, în care vă spun că această manifestare nu este cea mai înaltă pe care o veți cunoaște și 

că ceea ce vă spun prin acest mediator nu este tot ce am de spus. 

36 Iubiți oameni, amintiți-vă și reflectați în aceste ore la tot ceea ce am făcut în acea noapte, care a 

fost ultima pe care am petrecut-o printre voi ca ființă umană, și, de asemenea, la tot ceea ce v-am spus în 

acele momente în care v-am vorbit în învățătura Mea: Fiți bineveniți, discipoli ai Epocii a Treia, pe care i-

am adunat, făcându-vă să veniți din diferite puncte ale pământului. V-am adunat pentru a forma noile 

"caravane" ale lui Israel, care traversează deșertul ce se întinde în fața privirii voastre, și acolo veți primi 

noua învățătură a Domnului. 

37 Văd că unii nu au reușit să se elibereze de idolatrie, în ciuda învățăturilor și a încercărilor prin care 

au trecut. Recunoașteți cum am curățat calea spre dezvoltarea voastră ascendentă, astfel încât să puteți 

merge pe ea. Dar nu permiteți îndoielii să se interpună ca un nor care împiedică spiritul vostru să vadă 

lumina Mea. 

38 Ați observat că în această perioadă sunteți mai liberi de tentațiile omenești și că v-am acordat doar 

strictul necesar al vieții, iar eu vă spun: Nu vă duceți după lucruri de prisos. 

39 Ați găsit un palmier în deșert și un izvor cu apă cristalină. Nu era o prefăcătorie, nu era o iluzie, era 

realitate. Ramurile și umbra palmierului sunt prezența mea spirituală, rodul său este Cuvântul meu, iar 

sursa este iubirea și înțelepciunea pe care le-am turnat în inima ta. 

40 Cine m-a ascultat cu atenție a învățat de data aceasta să audă vocea conștiinței sale, să se judece, 

să-și recunoască propria operă și să-și asume durerea pe care a creat-o. Apoi, Spiritul îi dezvăluie cărnii 

învățături profunde pentru a o convinge că trebuie să fie blândă și devotată în încercări. Oricine ajunge la 

aceste profunde contemplații nu se va opune poruncilor Mele divine. 

41 Ca și în Era a doua, Cuvântul Meu nu se ascunde de nimeni, îl las să ajungă la cei ignoranți, la cei 

înțelegători, la cei cu inima curată, la cei păcătoși, la cei sinceri și la cei ipocriți. Clopotul ceresc a sunat 

pentru toți. Dacă această umanitate, care în majoritatea ei a băut din izvorul Doctrinei pe care v-am 

învățat-o ca și Hristos, ar fi fost vigilentă și rugătoare atunci când i-am dat semnele noii Mele veniri - cât 

de mare ar fi fost bucuria ei când a simțit prezența Mea. A fost necesar să vă trimit un om care să vă 

transmită mesajul Meu în 1866, iar prin buzele lui Ilie v-a anunțat noul timp. De atunci, acest palmier și-a 

răspândit frunzele tot mai mult, Cuvântul Meu ajungând în noi zone, determinându-i pe cei sigilați să plece 

și învățând mulțimile. Cei care M-au ascultat cu blândețe și M-au urmat pe calea dezvoltării lor spirituale 

nu au mai simțit oboseala pe drum, nici foamea și nici setea. Au experimentat ingratitudinea, batjocura, 

disprețul și indiferența de-a lungul timpului. Dar nimic nu i-a oprit, pentru că idealul lor își găsește 

împlinirea la capătul drumului, iar ei știu că acest țel nu se află pe pământ. 

42 Numai cei care se pregătesc cu această blândețe și spiritualitate vor dobândi autoritatea de a-l 

elibera de durere pe cel care suferă; căci cel care este plin de vanitate sau care se folosește prost de darurile 

sale pierde acest har. 
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43 Nu impuneți învățătura Mea nimănui sub un anumit nume, ci ridicați-l pe cel căzut și spuneți-i să 

creadă în Mine. Cine ar putea să te împiedice să faci bine aproapelui tău? 

44 Nu vă mai gândiți la mângâierile pământești, astfel încât să vă pregătiți să vă îndepliniți sarcina și 

să vă gândiți la acele mulțimi de oameni care vor porni în dorința de a ajunge la chivotul mântuirii iubirii, 

care este învățătura Mea, și care trebuie să întâlnească inimile voastre pe drum. 

45 Când vor apărea din nou apostoli ai Cauzei Mele, precum cei care M-au urmat în Era a doua? Cu 

câtă credință, dragoste și fermitate au apărat adevărul Meu! Ați dori să faceți acele lucrări și acele minuni, 

dar vă spun cu adevărat că ați putea face acest lucru dacă credința voastră ar fi la fel de mare ca a lor. Fiți 

oameni de credință și veți face minuni, chiar dacă aveți nevoi materiale. Ascultați-Mă și pătrundeți 

Cuvântul Meu, altfel nu ați făcut decât să Mă lăsați să vorbesc în gol. 

46 Fiți umili, recunoașteți cum Isus s-a aplecat în fața ucenicilor Săi pentru a le spăla picioarele. 

Faceți astfel de fapte pentru frații voștri și veți putea să vă numiți pe bună dreptate ucenicii Mei. 

47 Cât de puțini sunt cei care au privit și și-au amintit ziua în care Isus a murit pe cruce. Dar vă spun 

cu adevărat, când vă gândiți la moartea Maestrului, amintiți-vă că acest moment vine pentru fiecare dintre 

voi. Eu nu am avut nevoie să mă tem de moarte, căci eu sunt viața, dar voi trebuie să fiți preocupați să vă 

îndepliniți misiunea pregătiți și echipați în interior. 

48 Nimeni să nu se simtă neînsemnat și patetic, pentru că nu cunoașteți darul vorbirii, nici bogăția 

inimii voastre de a vă iubi frații. 

49 Plângi după moartea rușinoasă pe care i-ai dat-o Domnului tău pe Calvar și nu-ți dai seama că în 

acest timp Mă rănești din nou și îți bați joc de Cuvântul Meu. Dar Eu am jurat să îi salvez pe toți copiii 

Mei și voința Mea va fi îndeplinită. Dacă sângele Meu vărsat în acel moment nu va fi suficient pentru 

această umanitate, voi lua o cruce spirituală pentru a Mă lăsa răstignit pe ea și pentru a răspândi scântei de 

lumină care vor ajunge la suflete prin conștiința oamenilor. 

50 Vai de cei care, în acest timp, prin rușinea și neascultarea lor, dau un exemplu rău copiilor pe care 

i-am trimis cu o misiune spirituală (pe pământ)! Vreți să fiți ca mulțimile de oameni care, strigând și 

batjocorind, l-au dus pe Isus la Golgota, semănând groază în inimile copiilor, care nu-și puteau explica de 

ce torturau și omorau un om care nu făcea decât să împartă binecuvântări. 

51 De fiecare dată când Iisus cădea, acei nevinovați plângeau. Dar vă spun cu adevărat că plânsul lor 

era mai mult din duh decât din carne. Câți dintre ei M-au urmat mai târziu și M-au iubit fără ca amintirea a 

ceea ce ochii lor inocenți văzuseră să fie ștearsă din inimile lor. 

52 Este timpul să vă gândiți la ceea ce vă spun. Lasă-i pe oameni să Mă audă, lasă-i pe cei bolnavi să 

fie primii care vin în prezența Mea. Rugați-vă pentru bolnavii absenți și vizitați-i pe cei care sunt 

instituționalizați. Amintiți-vă că, în Epoca a doua, mulți dintre leproși trăiau în afara porților orașului și, 

deși știau că Isus îi vindeca pe bolnavi, se resemnau să audă sunetul glasului Său doar de la distanță, 

pentru că își spuneau: "Cum vom ajunge la Învățător dacă mulțimea ne alungă?". Apoi, Isus le-a răsplătit 

credința în fața indiferenței și egoismului uman prin curățarea trupurilor lor de răul care îi chinuia. 

53 Nu obosiți să Mă ascultați în acest moment, pentru că cei care vor auzi ultimul Meu cuvânt în 1950 

îl vor primi în spiritul lor, ca un simbol al ultimei picături de Sânge care s-a desprins de pe Trupul Meu la 

Cruce. 

54 Ați uitat legea și ați așteptat până când forțele naturii v-au amintit de dreptatea Mea: uraganele, 

cursurile de apă care se revarsă, cutremurele, seceta, inundațiile sunt chemări care vă trezesc și vă vorbesc 

despre dreptatea Mea. 

55 Ce alt rod Îmi poate oferi omenirea în acest moment decât discordia și materialismul? Nici acest 

popor, care a ascultat învățătura Mea timp de ani de zile, nu poate să-mi ofere o recoltă plăcută. 

56 Nimeni nu scapă de dreptatea Mea. Îi judec pe cei vii și pe cei morți. Dar vă spun cu adevărat, dacă 

nu vă ridicați și nu practicați Doctrina Mea cu adevărat și cu voce tare, justiția oamenilor vă va judeca. - 

Cât de mult s-a pângărit această omenire! Sângele Mielului le-a arătat oamenilor calea spre evoluția 

sufletului, pe care trebuie să meargă pentru a repara fărădelegile comise; dar, încrezându-vă în acest Sânge 

divin, ați păcătuit din nou. Lumea v-a luat prizonieri, dar acum Eu vă recuperez ceea ce Îmi aparține. 

57 Voi îndepărta buruienile, care sunt o plantă otrăvitoare, și voi semăna din nou grâul de aur, iar 

câmpurile care au fost mult timp sterpe vor fi roditoare și productive. 
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58 Încă din cele mai vechi timpuri ați știut prin profetul meu Ioan că va veni o vreme când orice ochi 

Mă va vedea; aveți acest timp înaintea voastră. În acel timp, spiritul omului își va deschide ochii la lumina 

adevărului și Mă va vedea. El va înțelege Cuvântul Meu și va simți Prezența Mea. Nu numai că din pietre 

va țâșni apă, dar vor răsări și flori. 

59 Astăzi credeți că justiția Mea vă pedepsește, dezlănțuind forțele naturii pentru a semăna mizerie, 

tristețe și foamete. Cu toate acestea, într-o zi veți înțelege că faptele voastre au fost cele care au cauzat 

acea nenorocire, acea judecată, care s-a abătut asupra voastră. Vei învăța, de asemenea, că meritele tale, 

credința și rugăciunea ta pot calma forțele naturii. Nu ați auzit că Eu le dau copiilor Mei autoritate asupra 

forțelor naturii atunci când îi marchez spiritual? Acest lucru nu vă poate surprinde dacă vă amintiți că i-am 

dat primului om autoritatea de a supune creația pământului. Acesta este motivul pentru care vă spun uneori 

că omul nu s-a descoperit încă pe sine și, prin urmare, nu se cunoaște pe sine. 

60 Eu sunt Regele Universului, iar omul de aici de pe pământ este un prinț pentru că este copilul Meu. 

A știut omul să folosească bine puterea tuturor facultăților sale? Adevărat vă spun că s-a lepădat de Tatăl 

Său și s-a făcut rege ca să facă voia lui în lume. 

Dar cine nu-și unește voința cu a Mea și se situează în afara legilor divine creează în el însuși condițiile 

pentru ca acestea să-l judece. Pe aceasta o numiți pedeapsă, iar în cele din urmă Mă numiți un Tată 

nedrept. 

61 În această a treia eră, multe suflete vor vedea Lumina Mea și, pe măsură ce își vor lumina calea 

prin ea, nu se vor mai rătăci. Dimpotrivă, ei vor privi înapoi la trecutul lor pentru a-și da seama de toate 

greșelile lor și pentru a se pocăi de ele. Ei nu vor mai lupta pentru gloria umană, ci doar pentru nemurirea 

sufletului. 

62 Oamenii vor urca în vârful muntelui și de acolo vor vedea imaginea Țării Făgăduinței care se 

profilează, Noul Ierusalim care te așteaptă ca cea mai înaltă răsplată în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 70  
1 Eu sunt cufărul cu comori de înțelepciune pe care omenirea nu a știut să-l pătrundă până acum. Ți-

am dat cheia spiritualizării pentru ca tu să poți deschide cufărul cu ea și să recunoști ceea ce am pregătit 

pentru tine. 

2 Dacă vreunul dintre copiii Mei se consideră nedemn sau se simte incapabil să deschidă ușile iubirii 

Mele, vă spun cu adevărat că toți copiii Mei sunt demni de iubirea Mea. Voi toți dețineți cheia pentru a 

deschide această ușă. Nu o pierdeți, ca să nu urmați tribul lui Iuda care rătăcește în această viață, rătăcind 

fără odihnă pe pământ. 

3 Nu vreau să vă văd ca pe niște bogați sau ca pe niște cerșetori, ci ca pe niște pelerini cărora nu le 

lipsește niciodată hrana pentru ei și pentru cei flămânzi pe care îi întâlnesc în drumul lor. 

4 Vreau să cunoști cărările, să știi să distingi diferiți "copaci" și să-ți recunoști propriul frate în 

fiecare călător pe care îl întâlnești, astfel încât, atunci când te întreabă: "Unde te duci?", să răspunzi sincer 

și ferm, spunând întotdeauna adevărul Meu. 

5 În felul acesta vei fi ca un călător care se încrede în ziua de mâine, care merge fără griji pentru el 

însuși și se poate gândi la alții, căci te învăț să simți durerea aproapelui tău și să o alini cu un strop de 

balsam pe care ți-l dau ca să-i ajuți pe frații tăi cu ea. 

6 Cât de mult am avut de purificat sufletul tău în orice moment! Credeți că v-aș lăsa să fiți spurcați 

ca să începeți să predicați învățăturile Mele în această stare? 

7 Eu vă pregătesc să fiți Israelul cel puternic între oameni. 

8 Auzind Cuvântul Meu, spiritul tău a tremurat, amintindu-și că a mai auzit acest glas și se întreabă: 

Unde a fost? Și vă spun: a fost în deșert, pe munți și pe malurile râurilor din Iudeea, din gura lui Isus din 

Nazaret, în care voi v-ați îndoit, deși ați recunoscut că în cuvântul său se afla o forță divină, o iubire și o 

putere care vă dădea viață, sănătate și pace. 

9 Ați înviat în acest timp și spiritul vostru a auzit din nou învățătura Mea, inima voastră a tremurat la 

auzul acelei voci pe care o cunoaște deja. Cuvântul meu este simplu și umil, dar nu vă uitați doar la 

culoarea fructului, ci mâncați-l pentru a-i descoperi sămânța din el. Această sămânță este cea pe care o veți 

cultiva mâine. Dacă ai grijă de ea, îți va aduce roade bune. Atunci vă veți da seama că pomul din care a 

provenit a purtat dragostea Tatălui vostru. 

10 Câștigați merite ca să ajungeți la locul care vă aparține, care nu este pe tronurile sau în palatele 

pământului, nici nu este cu gloriile lumii, nici cu lingușeli sau onoruri pământești. Locul tău aici pe 

pământ este în lupta pentru pace și bunătate, iar în lumea de dincolo va fi alături de dragostea mea. 

11 Acesta nu este tărâmul făgăduinței, nu cunoașteți încă această casă promisă spiritului vostru și nici 

nu aveți o dorință arzătoare de a ajunge la ea, din cauza pământeniei voastre. 

12 Tuturor oamenilor de diferite credințe și religii le spun că nu au știut să replaseze bogățiile 

materiale la locul lor, iar apoi să le așeze pe cele ale spiritului la locul lor de drept. Dacă oamenii ar 

respecta legile Mele, ar vedea deja de aici reflexia Țării Făgăduinței și ar auzi sunetul vocilor locuitorilor 

ei. 

13 Pretindeți că credeți în existența Mea și că aveți credință în divinitatea Mea; spuneți, de asemenea, 

că voia Mea va fi făcută. Dar eu vă spun cu adevărat: Cât de mică este credința voastră și supunerea 

voastră față de ceea ce Eu hotărăsc! Dar eu trezesc în voi credința adevărată, ca să fiți tari pe calea pe care 

v-am pregătit-o. 

14 Lucrați la voi înșivă, nu așteptați ca moartea să vă prindă nepregătiți. Ce ați pregătit pentru 

momentul în care vă veți întoarce la viața spirituală? Vrei să fii surprins cât timp ești încă legat de lanțurile 

materiei, de pasiuni și de posesiunile pământești? Vrei să intri în lumea de dincolo cu ochii închiși, fără să 

găsești drumul, luând cu tine oboseala acestei vieți imprimată în suflet? Pregătiți-vă, ucenici, și nu vă veți 

teme de venirea morții trupești. 

15 Nu suspinați pentru că trebuie să părăsiți această vale a pământului, căci chiar dacă recunoașteți că 

în ea există minuni și glorii, vă spun cu adevărat că acestea nu sunt decât o reflectare a frumuseților vieții 

spirituale. 

16 Dacă nu vă treziți - ce veți face atunci când vă veți găsi la începutul unei noi căi luminate de o 

lumină care vă pare necunoscută? 
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17 Pleacă din această lume fără lacrimi, fără să lași durere în inimile celor dragi ție. Detașați-vă când 

vine momentul și lăsați pe fața trupului vostru un zâmbet de pace care vorbește despre eliberarea sufletului 

vostru. 

18 Moartea trupului tău nu te separă de ființele care ți-au fost încredințate și nici nu te scutește de 

responsabilitatea spirituală pe care o ai față de cei care ți-au fost părinți, frați sau copii. 

19 Înțelegeți că pentru dragoste, pentru datorie, pentru senzații, într-un cuvânt: pentru suflet, moartea 

nu există. 

20 Am vorbit celor care se credeau morți și ei Mi-au zis: "Cine Mi-a vorbit?". Eu i-am atins și ei M-au 

întrebat: "Cine M-a atins?". Și au auzit un glas care le spunea: "Eu sunt Cel care l-a înviat pe Lazăr, Cel 

care a înviat din morți ca să vă dea viață spirituală". 

21 Învățătura mea nu vă poate duce niciodată la fanatism și nici nu vă imprimă idei superstițioase sau 

idolatre; dimpotrivă, ea vă eliberează spiritul de lanțurile pe care i le-a pus umanitatea. Calea mea este 

îngustă, dar cel care merge pe ea dobândește și se bucură de adevărata libertate. 

22 Nu vreau să vă înrobesc cu învățătura Mea, căci în ea nu există dogme, condamnări sau osândiri. 

Vreau ca voi să veniți la Mine din dragoste, prin merit, prin credință, prin convingere. 

23 V-am îngăduit să cunoașteți crezuri, secte și sisteme doctrinare pentru ca, gustând din fructele 

diferiților copaci, să știți să judecați gustul fructului pe care vi-l ofer. Dar eu vă întreb: Veți mai putea să 

întrebați clerul și preoții dacă este adevărat că Eu Mă manifest prin intermediul organului uman al minții? 

De ce le ceri celor care au uitat promisiunea Mea de a se întoarce și care nici măcar nu se pregătesc să Mă 

primească? Adevărat vă spun că până și cel mai ignorant dintre voi va vedea cu ochii lui că Eu sunt Acela 

ca Cel despre care vă vorbesc. Dacă Cuvântul Meu vă face spiritul să tremure, dacă este trezit și profund 

mișcat, acest lucru vă va dovedi că Eu sunt cu voi, căci Eu sunt singurul care are putere asupra spiritului. 

24 Cuvintele umane îți pot face inima să tremure, sau îți pot impresiona sentimentele și intelectul. Dar 

dacă există ceva care te-a făcut să fii profund mișcat dincolo de sentimentele, inima și intelectul tău, acel 

ceva a fost vocea Domnului tău. 

25 Vă spun că cel care nu a fost profund mișcat când a auzit acest Cuvânt poate într-adevăr să nege 

Prezența Mea; dar rămâne imprimat în spiritul său și va veni vremea când va spune: "Vocea pe care am 

auzit-o era a Domnului". 

26 Pentru a vă ajuta să continuați să vă duceți crucea, vă distribui mana care vă hrănește sufletul, vă 

pregătesc inimile și vă fac servitorii mei. 

27 Vremurile s-au schimbat, acum vă eliberez de orice fanatism și idolatrie, astfel încât să-mi oferiți 

doar spiritualizarea voastră. 

28 Îi chem pe cei aleși ai Mei din diferite regiuni și îi caut pe diferitele lor căi de viață, astfel încât toți 

să absoarbă înțelesul spiritual al Cuvântului Meu și să ajungă la o înțelegere clară și adevărată a învățăturii 

Mele și să o pună în practică în faptele lor de iubire printre frații lor. 

29 deși sunteți copii mici în prezent, mâine veți fi discipoli, imitându-i pe discipolii din Era a doua, și 

așa cum ei au mers și au mărturisit despre Adevăr, despre minunile Mele și despre Iubirea Mea, tot așa și 

voi trebuie să mergeți mâine și să mărturisiți despre Adevărul Meu. 

30 V-am dezvăluit virtuțile pe care trebuie să le practicați și, cu darurile pe care spiritul vostru le 

posedă de la începutul creației voastre, trebuie să vă faceți cunoscuți printre oameni. Acum îmi pregătesc 

noii mei lucrători care mâine vor semăna această sămânță în întreaga lume. Încetul cu încetul, mari 

mulțimi vin la Lucrarea Mea, atrase de lumina Duhului Sfânt care își trimite razele printre toți oamenii în 

această a treia eră. 

31 Am venit "pe nor" pentru a vorbi cu omenirea, care - pentru că este încăpățânată în corupția ei - nu 

a simțit pașii Mei sau prezența Mea, și nici nu a observat legătura Mea cu voi prin intermediul organului 

uman al intelectului. Voi fi neobosit pentru a-i trezi din letargia lor, și veți vedea că oamenii vor veni 

treptat de pe căi diferite pentru a se uni cu voi. Mulți se vor converti la spiritism, pentru că acum elimin 

fanatismul și idolatria, stagnarea și confuzia umanității. 

32 Aceasta este cea de-a treia revelație anunțată de Mine și de Profeți. Acesta este momentul în care 

lumina celei de-a șasea lămpi luminează omenirea. Este timpul promis când voi veni în lumină 

strălucitoare pentru a-mi împlini Cuvântul. Am venit să vă fac cunoscută aceeași lege spirituală și divină ca 

în toate timpurile. 
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33 Binecuvântat popor al lui Israel: În toate timpurile v-am izbăvit din robia lui Faraon și vă spun: 

Dacă nu vreți să continuați să fiți sclavi, veniți la Mine, căci Eu vă voi da puterea și autoritatea de a vă 

rupe lanțurile. Vrei să urci pe scara raiului care este pregătită pentru sufletul tău? Atunci fiți perseverenți, 

studiați și cercetați Cuvântul Meu pentru ca în cele din urmă să îl înțelegeți în esența și spiritualitatea sa, 

astfel încât să dobândiți merite pe această cale care vă va conduce la Mine. 

34 Cineva Îmi spune: "Tată, vreau să fiu lucrătorul Tău, vreau să Te slujesc, vreau ca spiritul meu să 

fie aproape de Duhul Tău, dar nu știu ce să fac pentru a merita iertarea Ta". Și Eu răspund inimii care se 

adresează astfel Tatălui său: Reînnoiește-te, renunță puțin câte puțin la vechile tale obiceiuri, la 

pământenia ta, pentru ca tu să înveți să mă înțelegi și să-ți recunoști sarcina. Dar toți cei care doresc 

reînnoirea trebuie să treacă prin multe încercări, pentru că ispita vă urmărește și, atunci când vede că vă 

întoarceți sufletul de la căile greșite, trebuie să ducă o luptă teribilă pentru a vă descuraja de la hotărârile 

voastre, iar dacă vă arătați slabi, va profita de această slăbiciune și va încerca să vă facă să vă întoarceți la 

vechile obiceiuri; dar nu este voia Mea să vă lăsați învinși de ea. Vreau ca pașii voștri să meargă mereu 

înainte, credința voastră să fie fermă, iar hotărârea voastră de a vă spiritualiza să fie adevărată, pe baza a 

ceea ce ați învățat. 

35 Dacă sunteți Israel, trebuie doar să învățați să Mă iubiți și să Mă venerați din duh în duh, iar 

aspectele exterioare ale închinării voastre să devină din ce în ce mai puțin importante, până când veți 

ajunge la spiritualizare. Spiritul Meu vă va elibera, în timp, de orice interpretare greșită a Lucrării Mele. - 

Omul a interpretat greșit învățăturile Mele, doctrinele Mele, profețiile Mele, și este voința Mea ca poporul 

Meu Israel să apară cu darurile spirituale și miracolele pe care le obține prin spiritualizarea lor. 

36 Vă voi prezenta oamenilor ca slujitori ai Mei, ca spiritiști trinitari și mariani ai Epocii a Treia - 

spiritiști pentru că trebuie să fiți mai mult spirit decât materie; trinitari pentru că ați primit revelația Mea în 

trei timpuri; mariani pentru că o iubiți pe Maria, Mama voastră universală, care a vegheat asupra voastră 

pentru ca voi să nu deznădăjduiți pe calea vieții. 

37 Această manifestare prin intermediul organului uman al intelectului se va sfârși, dar după aceea 

trebuie să mă căutați de la spirit la spirit pentru a primi instrucțiunile mele. Prin urmare, am nevoie de 

reînnoire din partea voastră pentru a putea atinge această spiritualizare. Voi continua să vă învăț să vă 

conectați cu Spiritul Meu și veți fi înviorați atunci când veți fi atins acea formă de comuniune demnă de 

oricine se numește spiritist trinitar-marian. 

38 Fiți curajoși și apărați-vă în toate încercările prin rugăciunile voastre. Binefacerile mele spirituale 

vor continua să se reverse asupra voastră de dragul perseverenței și dorinței voastre de a lupta. Nu veți fi 

singuri, lumea mea spirituală va fi acolo pentru a vă oferi protecție, pentru a vă ghida și pentru a fi alături 

de voi în lupta voastră. 

39 Eu sunt lumina care vă invită să vă aprindeți lampa împreună cu Mine, pentru ca voi să vă luminați 

spiritul și să descoperiți prezența Mea în el. Din ziua în care veți ști cum să vă pătrundeți pe voi înșivă, vă 

va fi ușor să ajungeți la inima fraților voștri. 

40 La Cuvântul Meu, "cei dintâi" plâng și "cei din urmă" se bucură. - De ce? - Pentru că "cei dintâi" 

devin din ce în ce mai obosiți și poartă cu ei tot mai multe răni, deși trebuie să vă spun că ei sunt cei care 

își îngreunează crucea și fac amar paharul pe care îl beau în ispășirea lor. Pentru că Eu le-am dat 

întotdeauna ajutorul Meu pe calea lor, pentru ca drumul vieții să fie ușor de parcurs și pașii lor să fie fermi. 

41 Nu v-a lipsit nici măcar o clipă ajutorul Meu, Cuvântul Meu nu a încetat să se facă cunoscut. Nu v-

am lăsat niciodată singuri în încercările voastre; chiar și pe patul vostru de boală, lumea mea spirituală a 

coborât atunci când durerea v-a împovărat, iar ajutorul și sfaturile ei nu v-au lipsit pentru a-i ajuta pe cei în 

nevoie care vin la ușile voastre zi de zi. Darurile intuiției, inspirației și viziunii spirituale s-au trezit în 

ființa voastră și v-au luminat calea. Am fost cu voi în viața voastră umană de zi cu zi, nu v-a lipsit pâinea 

cea de toate zilele de pe masa voastră. Și totuși, după ce v-am dat atâtea dovezi ale iubirii Mele și am 

păstrat pacea națiunii voastre, în timp ce lumea se transformă într-un rug de ură și patimă, încă vă mai 

plângeți de povara crucii voastre? O, discipoli ai Epocii a treia, nu uitați că crucea pe care lumea mi-a 

impus-o odată a fost făcută din întuneric, ingratitudine, batjocură și dispreț, iar eu am acceptat-o, căci 

copiii mei au fost cei care mi-au impus-o! În schimb, gândiți-vă la crucea pe care v-am încredințat-o: Cât 

de reconfortant și de ușor este când știi să o suporți cu dragoste! 
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42 Este necesar să-ți cunoști originea și țelul spre care te îndreaptă pașii tăi, pentru a-ți accepta cu 

iubire destinul și a-ți îmbrățișa crucea până la moarte, așa cum a făcut Cristos, Maestrul tău. 

43 Am venit în acest moment pentru a vă vorbi despre originea voastră, despre sarcina voastră și 

despre scopul care vă așteaptă în eternitatea spiritului. Cel care nu a înțeles Cuvântul Meu și se simte slăbit 

după ce a ascultat învățăturile Mele nu și-a hrănit și întărit spiritul, a dorit întotdeauna bunurile care 

aparțin lumii, care nu sunt niciodată esențiale în viața ta și care îți sunt acordate pe deasupra. De ce vă 

lăsați ispitiți de lume? Trebuie să înveți să te ridici deasupra vicisitudinilor pământești, pentru că în multe 

cazuri nu sunt decât niște fleacuri, niște mizerii, cărora le acorzi prea multă importanță. Dacă v-ați îngriji 

de bunurile spiritului așa cum vă îngrijiți de cele materiale, nu v-ar lipsi nimic și dezvoltarea voastră ar fi 

mare. 

44 Uitați-vă trecutul, evitați toate greșelile care v-au însoțit multă vreme, apoi veți experimenta treptat 

o schimbare absolută în ființa voastră, căci atunci veți începe ascensiunea spre spiritualizare. 

45 Înțelegeți că vă ofer un loc demn, atât aici, pe pământ, cât timp trăiți pe el, cât și în lumea de 

dincolo, odată ce veți locui în împărăția spirituală. 

46 Ce mai așteptați pentru a face pasul decisiv? Cereți, cereți, cereți, ca să vi se dea. 

47 Primește sămânța mea de iubire în inima ta și începe să o cultivi fără să o neglijezi niciodată, 

atunci ea îți va da în curând roade care îți vor servi ca hrană în peregrinările tale. 

48 Vorbiți unii cu alții, având ca subiect de conversație Cuvântul Meu, dar hotărâți-vă întotdeauna să 

vă instruiți reciproc. Acest schimb de opinii și de cunoștințe vă va fi benefic și vă va înălța sufletul. Promit 

să fiu prezent în acele momente de conversație spirituală pentru a vă inspira și pentru a vă conduce 

întotdeauna spre înțelegere și lumină, dar niciodată să nu transform ceea ce ar trebui să fie o comuniune 

spirituală într-o discuție obișnuită, pentru că atunci prezența Mea nu va fi cu voi. 

49 Vreau să le vorbesc celor care nu au simțit încă balsamul Meu vindecător pe trupurile lor și nici nu 

a intrat pacea Mea în inimile lor. 

50 Adevărat vă spun că am turnat peste voi balsamul Meu, dar voi nu erați pregătiți să-l primiți. Unii 

au respins-o prin blasfemii, alții prin lipsa lor de credință. 

51 Îți spun, greșelile tale sunt iertate, dar trebuie să înveți să dobândești, prin merit, dreptul la toate 

harurile sau beneficiile pe care le ceri de la Tatăl tău. Căci dacă ți le-aș da fără ca tu să faci ceva în schimb, 

spiritul tău nu ar face niciun progres. Ce ai putea să-i înveți mâine pe cei care suferă? Ce experiență ați fi 

dobândit în urma încercărilor dumneavoastră? Gândiți-vă la bolnavii care au primit o minune de la Mine și 

veți descoperi că fiecare a dobândit merite pentru a primi o recompensă. La unii, credința a triumfat, la 

alții a fost o înnoire; alții au simțit o adevărată pocăință, alții s-au pedepsit pe ei înșiși în slăbiciunile lor 

sau în mândria lor. 

52 Cu câtă satisfacție se ridică spiritul după ce a dus o luptă și a ieșit victorios! Ce satisfacție ar putea 

să simtă cei care, fără niciun merit, au primit un beneficiu de la Tatăl lor? Ei nu ar aprecia ceea ce au 

primit și nici nu ar ști cum să îl păstreze, deoarece obținerea lui nu i-a costat niciun efort sau sacrificiu. 

Dar cel care a câștigat pacea după o mare luptă nu se expune pericolului de a o pierde; o păzește și 

veghează asupra ei. Cel care își recapătă sănătatea datorită renunțării și sacrificiului nu o pune din nou în 

pericol, pentru că știe ce l-a costat să o câștige. 

53 Nu vă temeți, voi care aduceți înaintea Mea epuizarea și sufletul vostru slab, nu vă cer nimic 

imposibil. - Ascultați: În această zi vă cer doar atenția voastră și să lăsați Cuvântul Meu să intre în inima 

voastră, pentru că el vă va trezi sentimentele adormite și vă va lumina spiritul, astfel încât credința și 

speranța să ardă în inimile voastre ca o flacără. Acest lucru este necesar pentru ca tu să pregătești calea și 

miracolul pe care îl aștepți de la Mine să se întâmple. 

54 Fiți conștienți că nu mai trăiți în vremurile în care Tatăl vă dădea totul fără ca voi să faceți nimic, 

pentru că spiritul vostru nu avea dezvoltare, experiență, cunoaștere; că acum trebuie să faceți multe din 

partea voastră pentru a obține ceea ce vă doriți sau aveți nevoie. 

55 Disperați pentru că vă vorbesc astfel? Voi, care sunteți bolnavi, vă pierdeți inima? În acest moment 

acord balsamul Meu vindecător tuturor celor care sunt pe cale să îmbrățișeze crucea reînnoirii, a 

îmbunătățirii, a reconstrucției morale și spirituale. De asemenea, le dau sănătate unora care vor uita curând 

de binefacerea Mea, pentru că nici măcar nu-și vor da seama de ce i-a vindecat Stăpânul lor. Dar Eu am 
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pus în sufletele lor, în avans, sămânța care a ieșit din învățătura acestei zile și, la timpul potrivit, ei vor 

trebui să-mi dea socoteală. 

56 Durerea unora și a altora ajunge la Mine, căci toată Iubirea Mea are o picătură de balsam divin. 

57 Simte-Mă aproape de tine, însănătoșește-te și înviază, ca să dai mărturie despre adevărul Meu. 

58 Oameni buni, profeții au murit, dar din mesajul lor a rămas o scriere de neșters. În Isus, multe 

dintre aceste profeții s-au împlinit, dar pentru restul a trebuit să vină acest timp pentru ca ele să-și găsească 

împlinirea. 

59 Au trecut nouăsprezece secole de când v-am spus ultimul meu cuvânt pe cruce, dar când mi-am 

lăsat vocea să se audă din nou printre oameni, am constatat că, în loc să se iubească unii pe alții, se urăsc, 

nu se recunosc ca frați și chiar se ucid unii pe alții - așa cum au prezis profeții și a anunțat Isus. Dar tocmai 

în acest moment, când depravarea a ajuns la o mare dezvoltare, a apărut un popor cu o sămânță de 

spiritualizare, care trebuie să trezească oamenii cu o voce profetică, care, prin autoritatea lor asupra 

forțelor naturii și asupra bolilor, trebuie să dea oamenilor de știință dovezi de har și putere, și care, prin 

pătrunderea lor în darurile Duhului, trebuie să dea celor care predau religia dovezi ale adevărului lor. 

Apariția acestui popor a fost prevestită și de profeți. 

60 M-am făcut cunoscut prin organul minții acestor purtători de voce pentru a scrie Instrucțiunea Mea 

Divină în inima voastră; dar ei seamănă prin asprimea lor cu piatra în care am scris Poruncile Legii în 

Prima Eră. 

61 După ce veți reflecta asupra învățăturilor pe care vi le-am dat, asupra vremurilor în care trăiți și 

asupra modului în care M-am făcut cunoscut, veți descoperi că totul - atât sosirea Mea, cât și timpul în 

care a avut loc manifestarea Mea și ziua în care s-a încheiat - a fost însoțit de un mare număr de 

evenimente și întâmplări surprinzătoare și izbitoare, atât în viața umană, cât și în regatul spiritual. Atunci 

se vor recunoaște în toate aceste evenimente semnele care au fost anunțate încă din acele vremuri pentru 

revenirea Mea. 

62 Oamenii de știință, religiile și teologii nu vor putea să descopere în acest timp cum funcționează 

dreptatea Mea, dar ție ți-am dezvăluit-o. - Fiecare inimă umană este o dovadă vie a dreptății și 

înțelepciunii Mele. Uneori, în inima unui nenorocit se ascunde sufletul celui care în alte vremuri a purtat o 

coroană pe cap, sau într-o închisoare este întemnițat cel care într-o altă viață a lipsit un popor de libertate. 

Întreaga ta existență este o lecție infinită de iubire pentru a desăvârși sufletele, pentru ca ele să ajungă în 

sânul Tatălui lor ca niște copii binevoitori și ascultători. Dar atâta timp cât acest întuneric, care învăluie 

acum omenirea, se îngroașă, oamenii, atunci când frica pune stăpânire pe ei, vor trebui să strige: 

"Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce ne-ai părăsit?", fără să-și dea seama că lumina Duhului meu este 

gata să pătrundă în inimile lor de îndată ce se ridică la credință. Dar acest întuneric nu va dura o veșnicie, 

nici măcar prea mult, deși oamenilor li se pare că a durat o veșnicie din cauza intensității durerii lor. 

Treptat, se va face lumină în suflete și vor striga plini de bucurie: 

"Osana, osana, osana, Domnul este acum cu noi!" 

63 Oameni buni, gândiți-vă la toate luptele acestei umanități, gândiți-vă la mulțimile care se adună la 

locurile lor de închinare în dorința de a Mă primi! Inimile lor au un dor inexplicabil, pentru că spiritul lor 

așteaptă întoarcerea Mea. 

64 Înnoiește-ți viața, purifică-ți inima! Căci vă spun că în sfera spirituală trăiesc multe spirite de 

lumină care așteaptă doar pregătirea voastră pentru a veni în carne și oase printre voi și a aduce mesajul lor 

umanității. Ei sunt generațiile promise și anunțate, ei vor fi copiii și urmașii voștri. De aceea vă spun să vă 

beți paharul cu răbdare, pentru ca moștenirea pe care le-o lăsați să fie curată, iar ei să găsească și drumul 

pavat de dragostea și credința voastră. 

65 Oare cei care au auzit acest cuvânt îl vor nega când vor fi întrebați? - Să nu se întâmple ca după 

aceea să plângi cu amar! Mărturisiți cu cuvintele, cu faptele, cu gândurile, cu rugăciunile, cu tăcerea 

voastră; aceasta este sarcina voastră. 

66 Domnul vostru vă spune: Ferice de cei care fac voia Tatălui, căci, deși vor plânge când vor auzi 

pentru ultima oară Cuvântul Meu în 1950, după aceea Mă vor vedea prezent "în nor" fără ca acesta să le 

mai dispară din vedere. 

67 În multe locuri din națiunea voastră am amenajat case de rugăciune pentru ca voi să puteți asculta 

Cuvântul Meu în ele. 
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68 Poporul Meu este la fel de umil ca și locurile în care Mă fac cunoscut. Dar este voința Mea să 

uimesc din nou omenirea prin cei umili și smeriți; prin ei voi face cunoscut că acesta este timpul luminii și 

al harului. 

69 Chemarea mea a adus laolaltă acest popor pe care l-am pregătit cu răbdare sub protecția mea, 

pentru ca el să fie vrednic să primească Legea și să o aducă oamenilor ca un mesaj al iubirii divine. 

70 Vă spun, convertirea unui păcătos exercită o mare influență asupra inimilor oamenilor, pentru că le 

servește drept stimulent. Acesta este motivul pentru care nu i-am căutat pe cei drepți pentru a forma noul 

meu grup de apostoli, ci pe cei păcătoși pentru a-i face discipoli ai mei și pentru a le dovedi oamenilor că 

s-au abătut de la calea binelui și că este posibil să se întoarcă la ea prin reînnoirea și schimbarea lor. 

71 Ți-am trimis un om drept pentru a începe această eră, Roque Rojas, prin buzele căruia a vorbit Ilie, 

deschizătorul de drumuri. El a deschis calea Domnului, ca să Mă fac cunoscut oamenilor și ca voi să auziți 

glasul Meu. Din momentul în care a răsunat prima dată, ați auzit-o în mod constant și ați avut parte de 

manifestarea Mea. Nimănui nu i s-a spus că trebuie să se ascundă pentru a Mă auzi, nici că trebuie să se 

retragă într-un anumit loc pentru a-și îndeplini misiunea. Nici catacombele, nici locurile ascunse nu au fost 

necesare pentru a vă delecta cu Cuvântul Meu și pentru a vă ține devoțiunile. Dar v-am învățat legea pe 

care trebuie să o trăiți acum, care este: "Iubiți-vă unii pe alții! 

72 Ți-am dat timpul necesar pentru a-ți îndeplini sarcina și ți-am dat un câmp fără margini pentru ca 

tu să semeni în el. Nu v-am dat un loc anume sau o oră anume. Vă spun din nou: "Dumnezeu este Duh și 

trebuie să vă închinați Lui în duh și în adevăr". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 71  
1 Iubiți ucenici, în acest timp ați primit harul de a sta la masa mea; veniți și fiți cu mine în duh. 

Păstrați Cuvântul Meu în inimile voastre și veți forma din învățăturile Mele de iubire o carte 

memorialistică de minunată înțelepciune. 

2 Lumina Duhului Meu Sfânt va ilumina cărările și deșerturile pentru ca omenirea să găsească 

adevărata cale, cea a evoluției sale spirituale ascendente. Eu vin în timp ce depravarea și corupția sunt la 

apogeu. Învățătura mea vă apare ca o arcă salvatoare; lumea este un ocean de durere; când omenirea va 

vedea această arcă, nu va dori oare să găsească în ea salvarea? 

3 Discipoli, voi toți cunoașteți deșerturile și răscrucile (vieții); de aceea, sunteți potriviți să căutați 

mulțimile care tânjesc după lumină. 

4 Mergeți la "leprosar" de îndată ce nu mai există "lepră" în inimile voastre. Vorbește cu iubire cu 

cei care sunt aplecați de durere, iar când învățătura Mea se reflectă în sentimentele tale și simți iubire și 

compasiune pentru frații tăi, ai avansat în dezvoltarea ta spirituală. Arată-le fraților tăi calea și nu te supăra 

dacă la sfârșit te lasă singur din ingratitudine. Satisfacția voastră va veni din conștientizarea faptului că cei 

care au fost pierduți se apropie de Mine și veți simți ajutorul Meu în singurătatea voastră. 

5 Atunci mana se va coborî să vă hrănească și veți avea mereu ceva de dat celor nevoiași. 

6 Te iubesc și vreau să te văd perfect. De aceea, dreptatea Mea se manifestă printre oameni într-un 

mod implacabil. Toate lucrările lui Dumnezeu din trecut și aparent uitate vor fi judecate în acest timp, 

când spiritul întrupat va putea înțelege, accepta și înțelege judecățile Mele. Regi, judecători, domni - toți 

cei care au semănat în vreun fel sămânța răului printre frații lor vor fi prezenți la judecata Domnului. Dar 

vă spun că, în loc să-i leg cu lanțuri, să-i lipsesc de lumină sau să-i supun la chinuri veșnice - așa cum ar 

putea crede oamenii în ignoranța lor - le voi atribui o sarcină în lucrarea Mea salvatoare, pentru ca ei să-și 

purifice sufletele, să repare fărădelegile pe care le-au comis și să înțeleagă că dreptatea Mea izvorăște din 

iubirea divină. Dacă eu îi folosesc pe acești mari păcătoși, mulți dintre ei, ale căror nume au rămas în 

istoria voastră, la momentul potrivit pentru a realiza lucrări de fraternitate și pace între oameni, de ce îi 

considerați uneori pe unii dintre frații voștri ca fiind un obstacol în calea voastră? De ce vreți chiar să 

îndepărtați de pe calea voastră destinată acele ființe pe care Voința Mea le-a așezat acolo? Oh, dacă ați ști 

că ei, în special ei, Mă slujesc adesea mai bine și că sunt pe cale să vă ajute să veniți la Mine. 

7 Inima voastră să fie asemenea acestor locuri de întâlnire unde vă adunați pentru a asculta Cuvântul 

Meu. Prin ușile cărora au trecut cei care au încălcat multe lucruri, care și-au pătat mâna cu sângele fratelui 

lor, care ascund furturi, calomnii și jigniri, și totuși, când au fost ei vreodată respinși de Mine? Sau când au 

fost ei măcar expuși în fața altora? Un văl milostiv de tandrețe a acoperit petele lor, în timp ce Duhul Meu 

a vorbit numai cu acei păcătoși. Vedeți cum învață să se roage ascultând Cuvântul Meu, înălțându-și 

gândurile spre infinit, cum se trezește în ei sentimentul că oricine se îndreaptă spre cele spirituale primește 

putere, lumină, inspirație și putere de vindecare, curaj pentru a trăi și pace. 

8 Oameni binecuvântați, în aceste momente în care războiul zguduie lumea, v-am cerut să vă ridicați 

și să vă rugați pentru semenii voștri, să vă solidarizați cu durerea lor și să le trimiteți sentimente de lumină 

și pace. Dar trebuie să vă spun că mai întâi trebuie să învățați să-i iubiți, să-i slujiți și să-i iertați pe cei din 

jurul vostru, ca să știți cum să-i iubiți și să-i slujiți pe cei care sunt departe. Iubește-ți destinul, acceptă-ți 

paharul, îmbrățișează-ți crucea cu iubire. Nimeni nu știe ce suflet îi animă ființa și nici nu cunoaște cauza 

ispășirii sale cât timp se află pe pământ. 

9 Spiritul va ilumina sufletul și sufletul va ghida materia. 

10 Renunțați la tristețea și deznădejdea voastră, voi toți puteți ajunge la casa Tatălui promis; eu vă voi 

ajuta în acest sens. Ce vremuri mai favorabile decât cele actuale așteptați pentru a porni la drum? Așteptați 

vremuri de pace pentru a câștiga merite? Cu adevărat vă spun că acesta este cel mai bun moment pentru a 

vă atinge ispășirea și pentru a obține merite. 

11 Oameni buni, vă spun: Folosiți instrucțiunea divină pe care v-am dat-o, pentru că după anul 1950 

veți rămâne fără ea. Soarele ar înceta mai curând să strălucească decât să nu se împlinească Cuvântul Meu. 

Dar cei care nu au păstrat-o în inimile lor vor trebui să plângă din cauza ingratitudinii lor, deși nu aceasta 

este voința Mea. 
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12 Te trezesc mereu și, cu fiecare instrucțiune, lucrez asupra ta pentru ca tu să nu te abați de la cale și 

să nu-ți mai pângărești sufletul. 

13 Nu fiți lipsiți de credință, realizați că ceea ce v-am promis în trecut, am îndeplinit în Era a treia; 

omul, în schimb, nu a știut să-și îndeplinească jurămintele și îndatoririle. 

14 Pentru câteva momente vă adunați pentru a Mă urma, când simțiți că vă voi ajuta în încercările 

voastre și că mila Mea vă va ajuta să treceți nevătămați prin ele, dar apoi uitați din nou din cauza 

ingratitudinii voastre. 

15 Printre voi se află și cei care Mă iubesc, care așteaptă doar vremea vizitelor și a persecuțiilor 

pentru a-și dovedi credincioșia și puterea. Aceștia vor fi cei care vor porni spre ținuturile biciuite de forțele 

naturii pentru a acorda ajutorul lor milostiv celor nevoiași. Îi voi face să recunoască momentul potrivit 

pentru a merge la îndeplinirea (sarcinii lor) și îi voi lăsa să simtă în inimile lor mesajul care le va spune să 

nu ia un al doilea pachet pentru călătorie și că trebuie să se încreadă în puterea Mea cerească. 

16 Alți lucrători vor fi trimiși să vorbească despre lucrarea Mea în alte națiuni, iar acolo vor rezista 

războiului prin faptele lor de dragoste și rugăciunile lor. Atunci, când va veni timpul împlinirii lor, nu se 

vor mai opune misiunii mele, pentru că vor trebui să-și lase în urmă propriile lor bunuri. Ei nu ar trebui să 

ia ca exemplu pe bogatul avar. 

17 Oricine se va plânge că trebuie să lase ceea ce are pentru a Mă urma pe Mine, își va face calea 

tristă și crucea grea. Cine, pe de altă parte, predă totul în grija Mea cu predare și încredere va avea pace și 

putere în luptă, iar când se va întoarce va găsi totul așa cum l-a lăsat. 

18 V-am dezvăluit darurile spirituale pe care le posedați și modul în care trebuie să le folosiți, astfel 

încât să nu le folosiți niciodată pentru a face fapte care nu sunt în Legea Mea, pentru că atunci, în loc să 

dați lumină, ați răspândi întunericul și eroarea. 

19 Nu dați motive chiar și rudelor voastre să vă judece greșit și să se despartă de voi din cauza 

acțiunilor voastre imperfecte. Ei vor ajunge să vă înțeleagă atunci când voi M-ați înțeles pe Mine. 

20 Vreau ca discipolii mei să fie întotdeauna pregătiți să răspundă la chemarea celui care suferă și să-l 

vindece cu adevărată milă. 

21 Vezi câți bolnavi sunt în jurul tău, amintește-ți că nu există casă care să fie lipsită de boală. Priviți 

pe cei mulți posedați care nu primesc milă de la nimeni. 

Acolo sunt câmpurile pe care trebuie să semănați: duceți darurile voastre spirituale, aduceți lumina și 

eliberați-i din lanțurile lor, fără a uita că trebuie să tratați cu iubire și milă și ființele invizibile, pentru a le 

conduce spre lumină. 

22 De ce deveniți leneși când vă inundam cu pace și fericire? Este necesar ca durerea să te însoțească 

mereu pentru ca inima ta să-și amintească de Mine și spiritul tău să rămână treaz? 

23 Ridicați-vă și nu mai păcătuiți, nu vă slăbiți în plăcerile pământului, căci va trebui să-mi dați 

socoteală pentru sufletul vostru ca și pentru trupul vostru, și va veni momentul în care ceea ce cereți nu vi 

se va mai acorda (niciodată), chiar dacă strigătele voastre se vor înălța până la Cer, căci prima, a doua și a 

treia oară vi s-a dat și, în ciuda cunoștințelor voastre, ați lăsat-o nefolosită, pentru că ați recunoscut că Eu 

sunt Iubirea mai presus de orice; dar nu uitați că Eu sunt necruțător în dreptatea Mea. 

24 Vegheați, căci în curând voi veni ca judecător în fiecare sectă și comunitate religioasă și voi 

întreba fiecare lider religios, fiecare pastor sau cleric ce a făcut cu sufletele care i-au fost încredințate. Toți 

voi întreba ce au făcut cu Legea și cu Doctrina Mea și toate buruienile vor fi distruse. 

25 Rămâneți, de asemenea, în picioare pentru pacea acestei națiuni pe care am rânduit-o să ascultați și 

să studiați Cuvântul Meu în ea. Războiul, lăcomia, pofta de putere și învățăturile false pândesc poporul 

vostru. Dar vă voi elibera din mâinile faraonului, care vrea să vă facă vasali ai săi, pentru că acum voi 

slujiți cauza mea. 

26 Dar dacă doriți din nou sclavia, ea vă va fi acordată; dar nu uitați că sunteți destinați să vă rugați 

pentru pacea lumii și să împiedicați războiul să smulgă copiii din brațele părinților lor. Rugați-vă pentru ca 

prin rugăciunea voastră să se risipească întunericul. 

27 Mame, rugați-vă pentru umanitate! Fetelor, rămâneți în rugăciune și în virtute! Voi sunteți sursa 

din care vor ieși generațiile de mâine care vor da mărturie despre Adevărul Meu. 

28 Oameni buni, nu cuvintele pe care le-ați rostit în rugăciunea voastră au deschis Camera Inimii 

Mele; a fost vocea spiritului vostru și bătăile inimii voastre. acceptați tot ceea ce vă predau, pentru că nu 
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vreau să văd nici un fel de tristețe sau de nevoie în acest popor pe care îl iubesc atât de mult. Nu pierdeți 

haina de pace cu care vă acopăr. 

29 Altarul spiritual, invizibil pentru ochii voștri materiali, vă invită în orice moment să depuneți pe el 

jertfa voastră, care trebuie să fie și ea spirituală. 

30 Ascultați Cuvântul Meu, el este sămânța pe care o veți semăna; esența sa cea mai profundă este 

iubirea. Ți-o dau fără nicio valoare în schimb. Este cadoul păstrat pentru tine pentru acest timp. Nu voi 

obosi să îi copleșesc pe copiii mei cu iubire; nici nu voi obosi să aștept întoarcerea lor pe calea cea bună. 

Dar omenirea va obosi cu siguranță să continue să semene ură, violență și egoism. Fiecare sămânță de ură 

pe care o vor semăna se va înmulți în așa fel încât forțele lor nu vor fi suficiente pentru a-și culege recolta. 

Acest rezultat neprevăzut, dincolo de puterile ei umane, o va opri în cursul ei uluitor și nebunesc. După 

aceea, voi face un miracol în toate inimile, permițând ca iubirea de aproapele să se nască (acolo) unde a 

existat doar egoism. Oamenii Îmi vor atribui din nou toată perfecțiunea, omnisciența și dreptatea supremă. 

Își vor aminti că Isus a spus: "Nici o frunză de copac nu se mișcă fără voia Tatălui". Pentru că astăzi - 

conform opiniei lumii - frunza copacului, ființele vii și stelele se mișcă din întâmplare. 

31 Adevărat vă spun că vă voi atinge cu toiagul Meu de iubire și voi face să izvorască apă din 

"stânci". Vinovăția și păcatele care au împovărat omenirea timp de secole vor fi iertate și pacea va fi în 

suflete. "Veniți la Mine, o, bolnavi, o, orbi ai spiritului, balsamul Meu vindecător este gata să se reverse în 

fiecare dintre voi! Veniți la Mine, voi care ați fost odată domni și acum îndurați privațiuni, umilințe și 

mizerii - voi care ați cunoscut odinioară haine de sărbătoare și onoruri și acum vă ascundeți lacrimile în 

izolarea cămăruței voastre. Apropiați-vă de Mine, voi, bărbații care vă ascundeți plânsul de soția și de 

copiii voștri, ca să nu se descurajeze în fața vieții. Deschide-mi inima ta și spune-mi toate durerile tale. Îți 

voi da o cheie, o pâine și o monedă, ca amărăciunea ta să se transforme în bucurie." - Astăzi nu mai 

dețineți nimic, casa în care locuiți și în care s-au născut copiii dumneavoastră nu vă aparține. Sunteți ca 

niște păsări și nu știți cum, dar trăiți! 

32 Este un timp al judecății și al vizitelor. Timpul de mulțumire, când aveai totul, s-a terminat. 

Dobândește merite în încercări și-ți voi acorda în dreptate, lumină și pace pentru sufletul tău, iar ceea ce ai 

nevoie pe pământ îți va fi dat pe deasupra. 

33 Câtă suferință văd în lumea voastră! Chiar și copilul cunoaște paharul amărăciunii și, de timpuriu, 

inima lui se împietrește. Florile se ofilesc în tinerețe, iar părul începe prematur să strălucească alb-argintiu. 

Primesc lacrimile voastre ca pe un dar; ele vibrează la ușile Milostivirii Mele și Eu le deschid pentru a vă 

umple de speranță și de pace. 

34 Nu simțiți că vă întoarceți la viață? - Ați depus înaintea Mea jalea și mărturisirea vinovăției 

voastre, știind că sunteți ascultați și mângâiați, pentru că Eu sunt Învierea și Viața. 

35 Astăzi vii sub norul promisiunii Mele pentru a găsi umbră, iar sufletul tău este luminat de 

strălucirea pe care ți-o dau învățăturile Mele. 

36 Trăiți în timpul prezis de profeții și văzătorii din trecut, al căror spirit vede acum împlinirea 

Cuvântului divin. 

37 Dacă ai fi pregătit spiritual, ai putea vedea la infinit mulțimile de ființe spirituale care ar semăna cu 

un imens nor alb în fața privirii tale, iar când emisarii sau emisarii se desprind din el, i-ai vedea venind 

spre tine ca niște scântei de lumină. 

38 Viziunea voastră spirituală nu este încă pătrunzătoare și, de aceea, trebuie să vă vorbesc despre 

dincolo, despre tot ceea ce nu puteți vedea încă. Dar vă spun că va veni vremea când veți fi cu toții 

văzători și vă veți delecta cu acea viață minunată pe care acum o simțiți departe de voi, dar care în realitate 

vibrează aproape de voi, vă înconjoară și vă luminează, vă inspiră și bate neîncetat la ușile voastre. 

39 Această învățătură are sarcina de a sensibiliza toate fibrele adormite din ființa voastră, astfel încât, 

din această lume, omul să poată deja întrevedea puțin din lumina împărăției care îl așteaptă. 

40 Multe secole de materialism apasă asupra umanității, dar nu acesta este destinul ei. Omul nu este 

condamnat să rămână pentru totdeauna fără cunoașterea vieții superioare. Dacă el încă nu cunoaște multe 

dintre gloriile creației, nu este pentru că Dumnezeu i le-a ascuns, ci pentru că dragostea sa pentru lume i-a 

orbit ochii spiritului. Dar acum le va deschide la lumină și atunci își va da seama că Tatăl său l-a căutat 

mereu pentru a-i dezvălui conținutul Cărții Adevăratei Vieți. 
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41 Cât de puternici vor fi oamenii când se vor uni cu frații lor care locuiesc în împărăția luminii! Dar 

pentru ca acel moment să vină, omenirea trebuie să bea încă multă amărăciune. 

42 Durerea va fi potirul de suferință care va reda oamenilor sensibilitatea, noblețea, puritatea și 

spiritualitatea. Dar adevărat vă spun că nu Tatăl vostru vă dă paharul acela, ci voi înșivă l-ați umplut și 

trebuie să-l beți, ca să cunoașteți gustul roadei tuturor faptelor voastre. Dar după această judecată te poți 

ridica la viața adevărată, a cărei cale va fi luminată de lumina conștiinței. 

43 Iubiți lucrători, v-ați făcut un examen de conștiință înainte de a-mi oferi rodul vostru? 

44 De ce văd plâns printre voi? De ce ai lacrimi în ochi?..: Pentru că nu sunteți de acord cu ceea ce ați 

făcut. 

45 Nu vă temeți, ucenici, eu accept tributul vostru de iubire, fiecare faptă de milă și chiar și aceste 

lacrimi pe care le-ați vărsat. Sprijină-ți capul pe Mine, odihnește-te în timp ce asculți Cuvântul Meu plin 

de har și te vei vindeca de toate rănile tale. 

46 Sarcina pe care ți-am încredințat-o este dificilă și, chiar atunci când îmi auzi vocea, compari, cu o 

înțelegere tot mai mare, perfecțiunea învățăturilor mele cu sărăcia lucrărilor tale, iar apoi le găsești mici și 

nedemne de Mine. Dar vă spun că numai Tatăl vostru poate judeca integritatea sau lipsa de integritate a 

faptelor voastre. 

47 Te confrunți cu un popor care te caută zi de zi pentru vindecare, sfat, lumină și mângâiere, iar 

uneori te temi să nu le oferi ceea ce ți-am încredințat. 

48 Îmi place frica și zelul tău pentru datorie, pentru că acest lucru te va face să progresezi în 

dezvoltarea ta, prin care îți vei desfășura și folosi toate darurile pe care ți le-am dat. 

49 Tânjiți să vă desăvârșiți pe voi înșivă? Atunci ascultați cu atenție învățăturile Mele. Nimeni nu vă 

poate corecta cu dragostea, înțelepciunea și tandrețea cu care o fac eu. 

50 Doriți să vă spălați petele? Atunci permiteți iubirii Mele milostive să vă chinuie cu dreptatea ei 

înțeleaptă și perfectă. 

51 Nu te mustru în fața fraților tăi, nici nu te demasc în fața lor. Știu cum să ajung la fiecare suflet cu 

lumina Mea și cum să vorbesc fiecărei inimi în secret, cu o voce blândă, dar insistentă. 

52 Vor veni zile în care Cuvântul Meu se va manifesta cu mai multă strictețe, căci cu cât ascultați mai 

mult timp învățătura Mea și primiți poruncile Mele, cu atât mai mare este responsabilitatea voastră. Dacă 

nu doriți ca Maestrul să vă vorbească pe un ton sever, puteți evita acest lucru prin docilitatea voastră, prin 

supunerea față de ordinele Mele, prin faptul că nu lăsați această manifestare binecuvântată să devină un 

eveniment cotidian obișnuit pentru voi și prin faptul că sunteți semănători neobosiți de milă, lumină și 

pace. 

53 Permiteți Cuvântului Meu să vă elibereze de pete și impurități și nu așteptați ca durerea să vă 

purifice. Aici, în partea de jos a Cuvântului Meu, puteți găsi tot ce aveți nevoie pentru a înțelege modul 

perfect de a practica Doctrina Mea și de a avea credință pentru împlinirea ispășirii voastre. 

54 Amintiți-vă, atunci când faceți un pas decisiv pe calea spiritualizării, că după voi vor veni 

generațiile care vor realiza progrese și mai mari. Voi veți rămâne ca niște temelii ferme, pentru ca frații 

voștri să se ridice pe ele plini de credință. 

55 Veți forma un nou apostolat în cadrul Lucrării Mele. Lăsați-vă încurajați de exemplele înalte ale 

celor care M-au urmat în cea de-a doua eră. Dar când vă dați seama că unii dintre ei au avut momente de 

slăbiciune care i-au făcut să lipsească, aveți grijă să nu cădeți în aceste erori. Nu fiți temători ca Petru, ca 

să nu vă lepădați de Mine, și nu nutriți vise de glorie sau măreție pământească, ca să nu trădați Lucrarea 

Mea pentru bani mizerabili ca Iuda Iscarioteanul, și nu vă îndoiți niciodată de Prezența Mea ca Toma, ca 

să nu aveți remușcări dureroase. 

56 Să știți că vă iubesc, căci vă dezvălui această iubire în fiecare cuvânt al Meu; dar nu uitați că v-aș 

trata și cu asprime pentru a vă îndepărta de greșelile voastre sau de încăpățânarea voastră într-o chestiune 

nepotrivită pentru discipolii Mei. - Ce vă lipsește pentru a fi discipolii mei buni? - Aveți totul. 

Îmbrățișează-ți crucea, poartă-o cu iubire, căci prin ea te vei înălța spre lumina care îți așteaptă sufletul 

atunci când sarcina ta se va încheia. 

57 Bucuria voastră este foarte mare când vedeți că iubirea mea pregătește noi organe de înțelegere 

prin care vă voi da Cuvântul meu, căci înțelegeți că nu veți duce lipsă de mană în deșert. Acest Cuvânt va 

fi hrana care vă va da puterea de a ajunge la porțile Țării Făgăduinței. 
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58 Rugați-vă, oameni buni, vocea mea vă îndepărtează de lume și vă ajută să vă ridicați în interior. De 

câte ori a trebuit să așteptați momentul în care raza Mea coboară la voi pentru a vă putea ruga, pentru că 

nu ați fost în stare să faceți acest lucru înainte. Fiți atenți cum sufletul vostru simte prezența Mea din ce în 

ce mai aproape, pe măsură ce se purifică. A trecut deja timpul când Mă simțeai îndepărtat, când Mă 

credeai un Rege incapabil să coboare la voi pentru că vă credeați nevrednici și nenorociți. Prin urmare, am 

venit de trei ori pentru a Mă face pe deplin recognoscibil pentru om. 

59 Astăzi vă spun: Pregătiți-vă lăuntric, ca să puteți simți iubirea mea și să mă înțelegeți. Cei care știu 

să se spiritualizeze descoperă peste tot urmele Mele și simt în fiecare clipă prezența Mea în ei. 

60 Veniți neobosiți să Mă ascultați. Îți dau armele necesare pentru ca tu să poți depăși obstacolele și 

influențele rele care îți pot împiedica cursul. Învingeți lumea, învingeți-vă pe voi înșivă și veți ajunge la 

Mine. Luptă și nu te voi abandona în lupta ta. 

61 Nu întâmplarea v-a adus aici să Mă ascultați în acest moment. Iubirea Mea părintească a fost cea 

care te-a ales pe tine dintre atâția oameni, pentru că te-am recunoscut din punct de vedere spiritual ca fiind 

cel dintâi născut. Legea Mea și Dreptatea Mea au coborât asupra ta cu mult timp în urmă. Cu tine era 

Legea Profeților și Sângele Mielului. Peste voi este acum lumina Duhului Meu Sfânt, care vă explică 

misterele. 

În vremurile trecute, am format un popor din sufletele voastre - un popor care este ascuns printre 

oameni în acest timp în care este întrupat. Astăzi, rasa, sângele, numele, triburile nu vă unesc; unul nu știe 

nici măcar unde se află celălalt; și totuși, veți fi uniți prin Duhul Sfânt. Numai privirea Mea pătrunzătoare 

vă poate descoperi, dar nu și privirea conducătorilor pământești. Cine te-ar putea găsi ca să te ducă în 

robie, în închisoare? 

62 Chiar dacă te-am numit întâiul născut, să nu te aștepți ca cineva să se plece înaintea ta, să nu 

umilești pe nimeni. Numai eu știu cine este "primul" și cine este "ultimul" pe această cale. Dar după cum 

v-am făcut pe voi moștenitori, faceți și voi moștenitori pe frații voștri. Uniți-vă în spirit, în imaginația 

voastră, în gândire. Faceți legături de dragoste și bunăvoință între voi, atunci veți fi puternici și nimeni nu 

vă va mai umili. Faraoni, regi, cezari și călăi au fost peste voi în vremurile trecute, în momentele de 

slăbiciune ale poporului Meu. Cine te va asupri în acest timp, dacă nu devii slab? Nu trebuie să refuzați 

respectul față de nimeni pentru a împlini Legea Mea. Nu trebuie să respingeți nici savanții, nici clerul 

vreunei confesiuni sau religii. Sarcina ta se limitează la a face cunoscută revelația pe care ți-am adus-o. 

Vă vorbesc în acest fel pentru că, atunci când v-am creat, am pus în ființa voastră sămânța mea de 

perfecțiune. Vreau ca voi să fiți ca Mine prin faptele voastre. Nu vă mulțumiți să fiți ca Divinitatea Mea 

prin faptul că posedați spirit, inteligență, conștiință și alte calități, căci toate acestea sunt opera Mea. 

63 Nu vă voi oferi fructe și nu vă voi spune: "Mâncați-le și veți fi ca niște zei!". Eu v-am spus: 

"Mâncați această pâine ca să trăiți în harul Meu". Dar de ce nu a ajuns omul să fie ca Maestrul său prin 

faptele sale...? Pentru că în materialism el s-a desfigurat spiritual și moral și, atâta timp cât tânjește după 

gloria pământului, nu poate poseda Țara Făgăduinței. 

64 Am spus că mai degrabă o cămilă ar trece prin urechea acului decât un avar bogat să intre în rai. 

Dar dacă cineva Mă întreabă dacă cel care a fost bogat este condamnat să nu se bucure niciodată de 

fericirea Împărăției Mele, Eu îi spun: de îndată ce această inimă se va elibera de lăcomia, de egoismul și de 

materializarea sa, nu va mai fi un avar bogat și atunci va putea intra în Împărăția Mea. Dreptatea mea nu 

condamnă pe nimeni, și cu siguranță nu pe vecie. Focul despre care vă vorbește Scriptura este conștiința 

neclintită care va arde ca focul până când va curăța sufletul de orice pată, iar acest foc se termină imediat 

ce dispare orice urmă de păcat. Înțelegeți că nu eu sunt cel care vă judecă, ci voi înșivă. 

65 Timpul în care intrați acum este timpul în care veți descoperi comoara cu care dragostea Mea 

Tatălui a înzestrat fiecare ființă umană și pe care nimeni pe pământ nu v-a învățat să o descoperiți. Mai 

degrabă, aceste învățături v-au fost tăinuite și ascunse de către oameni, de teamă ca nu cumva să vă 

recunoașteți pe voi înșivă. Dar acum am venit și știu că nimeni nu se va pierde pe calea dezvoltării 

sufletului și a spiritului, și vă încurajez să continuați să explorați, să studiați și să vă recunoașteți ființa - 

ceea ce este un început pentru a mă găsi și a mă recunoaște. Cine te-ar putea împiedica să privești în 

interiorul tău? Cine ar putea trăi momentul comuniunii tale spirituale cu Mine? Cine ar putea să vă închidă 

ochii la lumina adevărului? 
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66 Vă descoperiți pe voi înșivă, iar prin Duhul primiți revelația vieții spirituale. Cine dintre cei care s-

au trezit și au contemplat această lumină ar fi capabil să meargă împotriva propriului său spirit? Cine ar 

îndrăzni să-și priveze trupul de existența sa după ce a avut o bănuială despre ce este Dincolo? Să știi că nu 

a fost o întâmplare oarbă cea care te-a trimis pe pământ. Nimic nu se întâmplă fără voia Mea. V-am trimis 

aici pentru a fi gardienii păcii, pe care trebuie să o împărtășiți fraților voștri prin rugăciune, cuvânt, gând, 

în timp ce comunicați de la spirit la spirit cu Divinitatea mea. 

67 Considerați războiul, foametea, ciuma și moartea ca pe o sumbră procesiune funerară care se 

deplasează de la o națiune la alta, semănând tristețe, mizerie și distrugere. Luptați împotriva războiului, 

aveți armele iubirii și ale milei. Puteți fi deja subiecți ai Împărăției Mele de Pace în această lume dacă vă 

iubiți unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 72  
1 Fericiți sunt cei care intră cu respect și umilință în revelațiile divine cu ochii Duhului, căci mărturia 

lor despre manifestarea Mea ca Duh Sfânt va fi adevărată. Mergeți la oameni și semănați sămânța iubirii 

Mele chiar și în câmpurile aride și udați-o cu apa iubirii Mele. 

2 Sunt mulți cei care văd spiritualitatea în acest moment, dar să nu credeți că toți Mă iubesc. V-am 

spus mai înainte că nu oricine îmi spune "Tată, Tată" mă iubește, ci cel care în tăcere își arată mila față de 

frații săi și comunică cu umilință cu mine. 

3 Capacitatea de viziune spirituală este un dar al Duhului Sfânt. Dar în timp ce unii sunt umili și 

tremură de încântare și teamă în fața viziunilor, alții se laudă cu darul pe care îl au. 

4 De ce există discipoli care aspiră la primele locuri, deși Eu nu favorizez pe nimeni la masa Mea? 

Eu, care sunt Stăpânul și care ar trebui să ocup locul de onoare la masă, înconjurat de dragostea copiilor 

mei, când am intrat în inima fiecăruia dintre ei, am găsit la unii un tribunal unde sunt judecate cuvintele și 

faptele mele, la alții o temniță întunecată unde sunt biciuit și batjocorit, iar la alții am găsit o cruce 

pregătită pentru o nouă jertfă. 

5 Unii dintre copiii Mei suferă când văd neînțelegerea oamenilor care nu ascultă niciodată ordinele și 

directivele Mele. 

6 Cu toate acestea, și în ciuda atâtor egoisme, sunt unii care vizitează prizonierul în celula sa, 

bolnavul în lagărul său, iar unii se grăbesc să meargă în spitale pentru a aduce o rază de lumină celor care 

suferă acolo uitați. Cei care sunt activi în astfel de moduri Mă iubesc în aproapele lor și Mă onorează prin 

faptele lor. 

7 Liniștiți-vă, gândiți-vă că sunt deja scurte momentele în care voi M-ați făcut prezent în această 

manifestare. Anul 1950 este deja foarte aproape și vă văd încă scufundați într-o letargie profundă. Motivul 

este că voi auziți cuvintele Mele printr-un trup păcătos ca al vostru și, prin urmare, ele nu au pentru voi 

credibilitatea pe care o merită. Dar va veni o zi când se va împlini cuvântul Meu profetic și atunci vă veți 

pocăi de lipsa voastră de înțelegere. 

8 Acesta a fost timpul anunțat de Mine în care vorbesc omenirii; după acesta va veni timpul vostru. 

Dar dacă îți vei închide buzele și nu vei face cunoscută învățătura Mea, pietrele vor vorbi și forțele naturii 

te vor trezi. 

9 Oameni buni, vreau să vă eliberez de durerea care vă apasă. Sprijină-Mă în această lucrare: ai 

voința de a face acest lucru? Atunci învățați de la Mine, ascultați instrucțiunile Mele, folosiți acest timp 

care va trece repede pentru voi. 

10 Dacă sufrageria rămâne goală și masa pustie, să fie din cauză că ucenicii s-au împrăștiat în vânt și 

au răspândit Vestea cea Bună, și nu pentru că Mi-au întors spatele și nu au ascultat chemarea Mea. 

11 Vă promit că, după plecarea mea, dar înainte de a vă împrăștia prin lume, voi veni în spirit pentru a 

vă da lumina care vă va face să înțelegeți tot ceea ce v-am făcut cunoscut prin învățăturile mele și pentru a 

vă da puterea necesară pentru a vă îndeplini sarcina. În aceste momente, lumina Duhului Sfânt va fi în 

fiecare minte; unii Mă vor vedea, alții Mă vor auzi și toți vor simți prezența Mea spirituală. 

12 Faceți-vă vrednici de acest har; niciunul dintre cuvintele Mele nu va dispărea din inima voastră, 

pentru că ați cădea în căi interzise. 

13 Învață acum, umple-ți spiritul cu lumina Mea, pentru că va veni momentul în care vei simți 

impulsul de a pleca și de a-ți îndeplini sarcina. Dar ce poate învăța cel care nu a învățat nimic? Poate un 

orb să ghideze un alt orb? 

14 Cu o credință adevărată simțiți că sunt prezent printre voi, dar vă simțiți incapabili să faceți fapte 

mari în folosul fraților voștri. Dar vă spun cu adevărat că, în ciuda răcelii voastre, în acest timp se vor 

ridica printre voi discipoli care vor renunța la tot pentru a urma calea mea, la fel ca femeile păcătoase care, 

la cuvântul meu, încep o viață nouă, nu mai păcătuiesc și sunt un exemplu pentru frații și surorile lor. 

15 Să știți că lumina celui de-al șaselea sigiliu vă luminează spiritul. Cartea este deschisă, căci pecețile 

sunt desprinse de la prima până la a șasea. Îi adun acum pe cei care vor purta Semnul Meu pentru a le 

încredința o sarcină foarte dificilă. La sfârșitul acestei perioade, îi voi primi pe cei care au împlinit-o, iar pe 

cei care nu au urmat instrucțiunile Mele sau care le-au falsificat, îi voi mustra foarte aspru, iar Cuvântul 

Meu se va dovedi sever pentru ei. 
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16 Oameni buni, înțelegeți că nu mai trebuie să pierdeți timpul cu fleacuri, cu dobândirea de bogății 

inutile sau cu noi aventuri lumești. Înțelegeți că fiecare clipă pe care v-o acord este lumină și progres 

pentru spiritul vostru. 

17 Prezența mea surprinde această umanitate care nu este pregătită să mă primească. Manifestarea 

mea în Spirit în această a treia eră coincide cu cel mai mare materialism al științei, care a ajuns la apogeu. 

Văd armele cu care oamenii se pregătesc să lupte împotriva Învățăturii Mele, care sunt știința, filozofia, 

teoriile lor materialiste, iubirea de sine, ambiția și aroganța lor. Dar eu posed o sabie, care este adevărul, a 

cărei strălucire radiantă nimeni nu poate rezista. Lumina sa va ilumina omenirea în acest timp și va expune 

tot ceea ce este fals și va risipi întunericul. Când lumina Mea va străluci pe toate căile și adevărul va fi în 

toate sufletele - cine va mai putea să dea refugiu minciunii? Cine va fi în stare să-și înșele fratele? 

18 Inima omului s-a împietrit până când a devenit în cele din urmă insensibilă la spiritual, care este 

ființa sa cea mai profundă și originea sa. Eu vă spun: În timp ce Iubirea Mea Tatălui bate la inima ta fără 

să primească un răspuns, creaturile mai mici decât omul și toate lucrurile create simt prezența Creatorului. 

Vorbesc munților și ei îmi răspund; vorbesc păsărilor și ele îmi răspund cu bucurie; binecuvântez 

câmpurile și ele întind un covor de flori. Dacă, pe de altă parte, mă adresez oamenilor, trebuie, pentru a fi 

auzit, să mor în fața ochilor lor ca un om. Dar am venit din nou, pentru că știu că spiritul lor se va ridica la 

lumina învățăturilor mele pentru a se întoarce pe adevărata cale. 

19 Iubite popor, îți dau numele de Israel, pentru că ți-am dat din nou Legea Mea și te-am învățat să te 

închini perfect lui Dumnezeu. Erați departe de a vă închina forțelor naturii și stelelor, așa cum o făceau 

anticii; totuși, am constatat că ați căzut într-o nouă idolatrie în această perioadă. Cuvântul meu a trebuit să 

lupte împotriva greșelilor voastre și încă mai există în multe inimi rădăcini ale vechilor obiceiuri, credințe 

și tradiții. 

20 Unde sunt idolii de aur și de argint pe care i-au făcut oamenii în trecut și unde sunt zeii pe care i-a 

creat imaginația oamenilor? Piatră după piatră a căzut treptat de pe altarele ridicate imperfect. 

21 Astăzi vin la voi cu o învățătură care, odată înțeleasă, este cel mai ușor de îndeplinit, chiar dacă 

lumii i se pare imposibil de realizat. Vă învăț cultul iubirii pentru Dumnezeu prin viața voastră, prin 

faptele voastre și prin rugăciunea duhovnicească, care nu se rostește de pe buze într-un anumit loc și nici 

nu are nevoie de acțiuni sau imagini culte pentru a fi inspirată. 

22 Nu este voia Mea ca voi să continuați să trăiți în întuneric. De aceea v-am trimis lumina Mea și v-

am invitat să comunicați cu Dumnezeul vostru, de la spirit la spirit. 

23 Învățătura Mea vă învață să Mă vedeți de aproape, ca pe un Tată iubitor, și nu ca pe un Dumnezeu 

îndepărtat, așa cum Mă percepe cea mai mare parte a omenirii. De asemenea, vă arată cea mai pură, mai 

ușoară și mai sigură cale de a intra în prezența Mea. 

24 Oameni buni, vă dau o instrucțiune perfectă. Căutați să vă înălțați, luptați să urcați pe munte, 

purificați-vă pentru ca sufletul vostru să se elibereze de pasiunile lumești și să experimenteze fericirea de a 

locui în Infinit. Înțelegeți că sufletul vostru este flămând și însetat să se hrănească cu iubirea Mea în 

regiunile în care domnește vibrația puterii Mele, spiritul Meu de iubire și strălucirea Mea universală. 

25 Dacă ați reușit să avansați câțiva pași, nu vă lăudați pentru că vă considerați primii oameni de pe 

pământ, posesori ai adevărului. Nu uitați că, fără smerenie, toate faptele voastre vor fi false. 

26 Vreau să vă distingeți prin caritate activă, prin spiritualizare, prin virtute, pentru ca prin viața 

voastră să dați omenirii cea mai bună mărturie că voi sunteți "Israel", poporul lui Dumnezeu, în sânul 

căruia Cuvântul meu invită fiecare suflet să intre. 

27 Astăzi vreți să explicați de ce sunteți Israel și nu aveți argumente; vreți să explicați de ce sunteți 

duhovnicești și vă lipsesc cuvintele. Încerci să explici care sunt darurile tale spirituale și nu ai dovezile și 

dezvoltarea spirituală necesare pentru a le explica în mod convingător. Dar atunci când evoluția voastră 

ascendentă va deveni adevărată, cuvintele necesare vor zbura spre voi, pentru că veți demonstra prin 

lucrările voastre de iubire cine sunteți, cine v-a învățat și încotro vă îndreptați. 

28 Se apropie vremuri pline de surprize și evenimente neașteptate pentru omenire. Vreau ca acest 

popor să știe cum să interpreteze corect aceste evenimente, pentru că tot ceea ce trebuie să se întâmple v-a 

fost dezvăluit în Cuvântul Meu. 

29 Sunteți în creuzetul divin al Lucrării Mele pentru testare și pregătire. Dar nu disperați în fața 

durerii, pentru că este necesar să fiți șlefuiți. Învățați să goliți cu răbdare paharul suferinței, ca să aveți 
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dreptul să-i mângâiați pe cei care suferă și să nu blestemați durerea. Pentru că atunci când o veți simți în 

voi înșivă, o veți putea înțelege mai bine pe cea a fraților voștri. 

30 Vă pregătesc pentru ca în curând să deveniți doctori ai sufletului și ai trupului. Dar să știți că în 

fața Mea cel care vindecă sufletul este mai important decât cel care vindecă doar durerea trupului. 

31 Bărbaților, femeilor și copiilor care ascultă Cuvântul Meu, le spun: Păstrați-l în inimile voastre și 

amintiți-vă doctrinele și poruncile Mele în lumina conștiinței voastre, pentru că mâine acestea vor fi 

armele care vă vor servi pentru a răspândi învățătura și a face cunoscută ceea ce va fi crucea voastră de 

iubire și de mântuire, pentru ca Eu să vă pot spune: Fiți binecuvântați, pentru că recunoașteți tot mai mult 

adevărata cale a Duhului, de care mulți s-au abătut pentru că este lungă, și care atunci Mi-au spus: 

Doamne, nu putem să te urmăm. 

32 Mulți sunt cei care M-au ascultat, dar puțini sunt cei care Mă urmează, iar pe aceștia îi folosesc 

pentru a-i încuraja pe cei care s-au abătut de la calea cea strâmtă - pentru a-i face pe orbi să vadă, pe surzi 

să audă, pe șchiopi să meargă și pentru a-i învia pe "morți". Prin slujitorii Mei am făcut și continui să fac 

minuni printre oameni pentru a-i trezi din somnul lor adânc. 

33 În cea de-a doua eră, M-ați lăsat singur pe cruce când am băut paharul cu fiere și oțet și doar 

sângele Meu a fost vărsat pe Calvar. Dar acum Mă vei însoți cu crucea ta și Îl vei avea pe Domnul tău ca 

ajutor, așa cum Eu am avut o persoană pe calea durerii care M-a ajutat să duc crucea. Viața ta este drumul 

amărăciunii pe care cazi și te ridici pas cu pas, până când ajungi în vârful muntelui, unde îi poți spune 

Tatălui tău: "Doamne, în mâinile Tale îmi încredințez spiritul meu." 

34 Cine sunt aceia care Mă urmează până la sfârșit fără să se laude? Nu știți. - Care dintre ele vor 

ajunge acolo? Toate, vă spune Maestrul, mai întâi unele, apoi altele. Unii cu mai puțină durere, alții cu 

mari sacrificii, în funcție de calea pe care fiecare o alege și de felul în care o parcurge. 

35 Calea dreaptă este cea mai scurtă; ea este pavată de lumină, iubire și virtute. Este calea legii. 

36 Căile strâmbe prelungesc cursul dezvoltării, dar în cele din urmă veți ajunge cu toții la mine. 

37 Voi nu cunoașteți locul de pace pe care îl ating sufletele care ajung la "înălțimea muntelui", dar 

aveți credință în existența Țării Făgăduinței și de aceea vă spun din nou: Ferice de cei care au crezut fără 

să vadă. 

38 Din vechime, profețiile v-au anunțat că în acest timp orice ochi Mă va vedea - cel al păcătosului și 

cel al celui pios; dar Isus în formă umană nu va fi văzut de toți. Prezența Mea va fi văzută cu ochii 

credinței voastre, ai iubirii și ai înălțării spirituale. 

39 Vocea mea va răsuna în adâncul ființei voastre și veți simți că trăiesc cu voi. Dar tu trebuie să 

cureți cămara inimii tale, ca să nu-ți fie rușine să Mă primești în ea când va fi necurată. Cereți ajutorul 

fraților voștri spirituali și ei vă vor ajuta în pregătirea voastră. 

40 Ați început deja rătăcirile pe calea evoluției voastre spirituale, continuați-le fără teamă. V-am 

încurajat în încercările pe care vi le-am impus. Ce putere omenească ar fi putut să-l scoată la suprafață pe 

cel care căzuse în abis? Cine ar fi putut face posibil imposibilul care s-a întâmplat în viața voastră? Cine ar 

fi putut să distrugă capcanele ispitei care îți pândeau sufletul? 

41 Eu sunt singurul care poate face aceste lucrări printre voi fără să ceară o remunerație. Nu enumăr 

beneficiile Mele pentru a mă lăuda cu ceea ce vă ofer, ci pentru că nu vreau ca învățăturile Mele să treacă 

neobservate și ca spiritul vostru să le înțeleagă și să le pătrundă. Vreau ca inima ta să devină bună, ca să 

ajute sufletul să facă fapte bune și să semene calea fraților tăi cu iubire și milă. 

42 Voi veniți la aceste locuri de întâlnire umile unde ascultați Cuvântul Meu ca la o școală unde veți 

învăța ceea ce mai târziu veți pune în practică pe calea vieții voastre. Înțelegeți că, doar ascultând 

instrucțiunile, nu v-ați îndeplinit încă sarcina. Vă încredințez lumea pentru ca voi să răspândiți în ea 

sămânța învățăturii mele. Îți încredințez casa ta, îți arăt zonele de activitate și căile de urmat. Închisorile, 

spitalele, orfelinatele, locurile în care domnesc viciul și depravarea, sunt câmpuri de acțiune potrivite 

pentru rugăciunea și faptele voastre de milostenie. 

43 Învingeți-vă pe voi înșivă și calea va deveni ușoară pentru voi. Atunci veți fi capabili să învingeți 

fiara pe care apostolul meu Ioan a văzut-o în Apocalipsa sa. 

44 De multe ori ați vrut să jurați să Mă urmați, dar v-am pecetluit buzele, astfel încât să nu rostiți 

jurământul. Alții dintre voi au vrut să scrie jurământul că mă vor iubi mereu, iar eu v-am oprit stiloul 

pentru că vreau ca din spiritul vostru să izvorască hotărârea irevocabilă de a mă urma. 
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45 Dacă ți-ai putea vedea pentru o clipă propriul spirit, ai fi surprins să afli cine ești; te-ai minuna de 

lumina lui și ai simți respect pentru tine însuți. Dar, deși nu o poți vedea cu ochii trupului tău - ai credință 

în ea datorită manifestărilor sale, atunci trupul tău nu va mai fi o temniță sau un obstacol în calea înălțării 

sale. Amintiți-vă că spiritul vostru, ca ființă asemănătoare cu Creatorul, este destinat să facă lucrări demne 

de Cel care i-a dat viață. 

46 Acum, mai mult ca oricând, trebuie să vă adunați forțele pentru a vă asigura maturizarea sufletului 

vostru, care pentru mulți dintre voi a lăsat în urmă o dâră de durere, tristețe și lacrimi. Dar acum că ați 

părăsit cetatea păcatului și pas cu pas vă apropiați de noul pământ care vă așteaptă cu dragoste - nu vă 

întoarceți cu fața înapoi, mergeți mai departe spre țel. 

47 Gândiți-vă la omenirea rătăcită - rătăcită pentru că marile comunități religioase care se numesc 

creștine acordă mai multă importanță ritualului și exteriorului decât învățăturii Mele în sine. Acel Cuvânt 

al Vieții, pe care l-am pecetluit cu fapte de iubire și cu Sângele de pe Cruce, nu mai trăiește în inimile 

oamenilor, este închis și mut în cărțile vechi și prăfuite. Și astfel există o umanitate "creștină" care nu 

înțelege și nici nu știe cum să-L urmeze pe Hristos. 

48 De aceea am doar câțiva discipoli în acest timp - cei care își iubesc frații care suferă, cei care le 

ușurează durerea, cei care trăiesc în virtute și o propovăduiesc prin exemplul lor: Aceștia sunt ucenicii lui 

Hristos. 

49 Cine cunoaște învățătura Mea și o ascunde sau o face cunoscută doar cu buzele și nu cu inima nu 

este ucenicul Meu. 

50 Nu am venit în acest timp să caut temple de piatră și să Mă fac cunoscut în ele. Eu caut suflete, 

inimi, nu haine de sărbătoare materiale. 

51 Mă uit cu milă la acei oameni care neagă existența Mea pentru că s-au rătăcit pe căile științei. Nici 

măcar pe cei care caută să Mă distrugă în inimile oamenilor nu-i consider dușmani; îi iubesc și îi iert, 

pentru că sunt copiii mei mult iubiți. 

52 Pătrundeți în Cuvântul Meu, dar faceți-o cu respect și nu cereți să știți ceea ce numai Domnul 

vostru poate ști. Dar simțiți bucuria infinită de a ști că aveți o Ființă perfectă, înțeleaptă și dreaptă ca 

Dumnezeu. 

53 Iubiți oameni, priviți această umanitate asuprită și bolnavă, care nu știe în ce vremuri trăiește și 

nici de prezența Mea printre oameni. 

54 Treziți-vă, oameni buni, pentru că vă dau un mesaj de lumină, de credință și de salvare pentru 

această umanitate. Eliberați-vă de letargia voastră și gândiți-vă la sarcina pe care o aveți în acest timp pe 

pământ. 

55 Nu vă spun că veți fi salvatorii sau răscumpărătorii acestei umanități, nu; dar vă anunț că trebuie să 

duceți Vestea Bună în provincii și națiuni. Misiunea voastră nu se va limita la a repeta doctrinele mele, ci 

la a le expune și la a le întări în orice moment cu fapte de milă și la a semăna iubire printre frații voștri. 

56 Nu vă îndoiți de autoritatea voastră de a face lucrări care să-i surprindă și să-i convingă pe semenii 

voștri. Faptul că sunteți simpli și lipsiți de educație nu este un obstacol în calea îndeplinirii misiunii pe 

care v-am încredințat-o. Există un spirit de lumină în voi care are nevoie doar de credința voastră pentru a 

se manifesta. 

57 Dintre aceste mulțimi de săraci și dezmoșteniți, îi voi lumina pe cei care vor fi consilieri, doctori 

de suflete, interpreți ai operei mele, mesageri ai păcii și profeți. 

58 Unii vor pleca la alte popoare, restul vor aștepta sosirea celor pe care îi numiți străini, străinii care 

caută pacea, lumina, fraternitatea și ospitalitatea. 

59 V-am spus că această națiune este în prezent pregătită să se ridice ca un stindard al păcii și al 

spiritualizării printre popoarele de pe pământ, la ora stabilită de Voința Mea. Ea va adăposti, va fi un 

refugiu și îi va proteja pe cei care vin la ea îndoiți de durere. Mare este destinul acestui popor, de aceea îl 

pun la încercare și îi fac să simtă dreptatea Mea. 

60 Nu s-ar umple inima ta de bucurie dacă ai vedea trenurile de refugiați care vin la ușile tale în 

căutare de pace? Nu te-ai bucura să împarți pâinea ta cu cel flămând? 

61 Pregătiți-vă inimile și înnobilați-vă sensibilitățile, căci nu știți nici ziua, nici ora când se va împlini 

cuvântul meu. Dezvoltați darul vindecării cu care v-am îmbogățit spiritual, pentru că odată cu cei fără 

adăpost vor veni mulți bolnavi și alții deprimați de epuizare. Bolile cunoscute și necunoscute îi vor chinui; 
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dar eu vă dau un singur balsam vindecător pentru toate bolile, fie ele spirituale sau fizice. Pentru a face 

minuni, acest balsam are nevoie de adevărata caritate, care are la bază rugăciunea. 

62 O, națiune binecuvântată, în care am lăsat să intre raza Mea de lumină, care a devenit cuvânt, în 

care am lăsat să apară poporul Meu: Distruge-ți fanatismul religios, eliberează-te de ignoranță și nu vei 

mai fi niciodată un sclav! 

63 Am binecuvântat aceste pământuri pentru ca, atunci când va veni ziua, mana milei să cadă peste 

ele, iar marile mulțimi care caută adevărul să poată mânca din ea. 

64 Vegheați asupra moștenirii voastre, vegheați asupra darurilor voastre, căci sunteți destinați să 

predați umanității spiritualizarea, învățătura care dezvăluie cea mai mare înțelepciune și asigură pacea 

omenirii și ascensiunea spiritului. 

65 Sarcinile și misiunile pe care vi le încredințez nu sunt în niciun caz un jug sau o povară pentru voi. 

Nu ați îndurat povara imperfecțiunilor voastre și nu ați târât cu voi lanțurile umilinței și ale robiei, pentru 

ca eu să vă ofer un nou jug. Sarcinile pe care vi le încredințez sunt cu siguranță dificile și de o mare 

responsabilitate, dar îndeplinirea lor vă asigură pacea, bunăstarea și mântuirea. 

66 Dacă îți îndeplinești bine sarcina, în loc să fie o cruce grea sau o povară dureroasă, este o bucurie 

inexprimabilă pentru spirit și o imensă satisfacție pentru inimă. 

67 Aceasta este epoca lui Ilie, care a venit la voi în Duhul Sfânt, netezind toate căile, dărâmând 

bariere, aducând lumină în întuneric, rupând lanțurile ignoranței și arătând calea tuturor sufletelor. 

68 La fel cum Moise l-a eliberat pe Israel de sub jugul Egiptului și l-a condus în țara Canaanului, Ilie 

vă va elibera pe voi din întunericul acestei lumi în acest moment pentru a vă aduce în lumina Împărăției 

spirituale, noua Țară a făgăduinței. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  73  

109 

Instrucție 73  
1 Mulțimile însetate au venit în prezența Mea și au primit Cuvântul Meu ca o cascadă de apă 

cristalină care le-a spălat petele. Recunoștința a făcut ca multe inimi să se deschidă spre iubire precum 

caliciile florilor. 

2 Acesta este momentul în care ți-am oferit să mă întorc la tine. A fost necesar ca durerea voastră să 

fie foarte mare pentru ca voi să veniți la Mine, dar totul fusese pregătit încă de la începutul timpului și 

totul fusese profețit. Nu ați vegheat și nici nu v-ați rugat și de aceea v-ați abătut de la calea cea bună. Dar 

adevărat vă spun că, în ciuda atâtor "spini și pietre" care acoperă astăzi "pământul", în ciuda atâtor 

capcane, prăpăstii și prăpastii care există în el, calea Domnului este întotdeauna recognoscibilă pentru cel 

care alege să meargă pe ea. Am venit să îndepărtez buruienile și obstacolele din calea voastră, pentru ca 

voi să puteți vedea splendoarea Țării Făgăduinței. Mâine, oamenii vor numi acest timp "timpul luminii". 

3 Mare va fi transformarea pe care o va suferi omenirea într-o perioadă scurtă de timp. Organizațiile 

sociale, principiile, crezurile, doctrinele, obiceiurile, legile și toate ordinele vieții umane vor fi zdruncinate 

din temelii. 

4 Da, acesta este timpul luminii. Vă spun că lumina este putere, este sinceritate și este adevăr. De 

aceea, această sinceritate și acest adevăr trebuie să strălucească în toate căile și în toate faptele oamenilor. - 

Mulți vor spune: "Doamne, cât timp Te-ai ascuns de ochii noștri! Dar Eu le voi răspunde: "Nu Eu M-am 

ascuns, ci voi v-ați pus un văl gros pe ochi, ca să nu Mă vedeți. 

5 Umanitatea este câmpul Meu, Eu sunt cultivatorul ei. Dar văd că nenumărate plăgi s-au abătut 

asupra căilor sale, iar acest lucru a făcut ca răscumpărarea voastră să fie extrem de dificilă. Materialismul, 

războiul, păcatul au fost plăgile care au afectat neîncetat câmpurile Domnului. Dar puterea de a le eradica 

este în Mine, și în curând va veni timpul când vor fi eliminate pentru totdeauna. Atunci câmpurile vor 

înflori, va fi pace în inimi și pâine din belșug în case. Viața umană va fi ca o închinare care se va înălța 

până la Mine atunci când va împlini porunca care vă spune: "Iubiți-vă unii pe alții". 

6 Oricine ascultă învățătura mea și vrea să devină un "semănător", să o imprime în spiritul său și să 

se folosească de sămânță, de uneltele agricole și de apă pentru a porni apoi spre câmpurile sterpe pe care le 

va face roditoare cu dragostea sa. 

7 Ce moștenire mai mare ați putea lăsa fraților voștri decât aceea de a-L fi slujit pe Domnul vostru în 

câmpurile Sale binecuvântate? Memoria ta va fi binecuvântată într-o zi și exemplul tău va fi imitat. 

8 Înțelegeți că acesta este momentul în care trebuie să vă răscumpărați pe voi înșivă prin faptele 

voastre. În cea de-a treia epocă a umanității, nu doar eu trebuie să fac merite. 

9 Pentru a vă ajuta, am venit din nou să vă arăt calea binelui cu lumina mea în întunericul atât de 

adânc, pentru ca voi să ajungeți curând la împărăția păcii, pe care inima voastră o dorește, chiar dacă nu o 

cunoaște. 

10 Nu știi care este destinația finală a drumului, dar ai credință pentru a ajunge la ea. Nu-l cunoașteți 

pe Tatăl în totalitate, dar vocea Lui trezește în inimile voastre o credință necondiționată și o speranță 

indestructibilă. Celor care cred în acest fel le voi spune din nou: "Fericiți cei care cred fără să vadă. 

11 Nu mai fiți oameni legați de pământ care în fiecare clipă îl presează pe Tatăl să coboare în locuința 

inimii lor fără să o fi pregătit mai întâi. Fiți acum cei care sunt capabili să se ridice la Creatorul lor. Faceți-

vă demni de a merita dialogul de la un spirit la altul. 

12 Dacă ați primit dovezi ale adevărului meu pe calea vieții, lăsați-le să fie o mărturie și un stimulent 

în munca voastră zilnică. Dar nu permiteți cărnii să vă închidă ochii la adevărurile pe care le primește 

spiritul vostru, pentru că ea este oarbă, slabă și nerecunoscătoare, iar recalcitranța ei vă poate împiedica 

calea de dezvoltare. 

13 Ți-am dat puterea necesară pentru a-ți îndeplini sarcina și, cu ceea ce ți-am spus până acum, vei 

putea salva întreaga omenire. Dar voi sunteți slabi, iar Eu voi continua să dau învățăturile Mele poporului 

Meu până când va veni ora indicată când această manifestare se va încheia. 

14 Aș putea să-mi împart poporul Meu în două grupuri: Unul care M-a înțeles și altul care nu a înțeles 

Adevărul Meu. Amândoi au primit aceeași învățătură, dar cel care nu M-a înțeles se plânge, se simte 

nevoiaș și eșuează. Uneori se crede persecutată, alteori că este legată și că nu poate lupta împotriva 

ispitelor. Pe drumul ei simte că la fiecare pas ciulinii îi înțeapă piciorul și în fiecare zi varsă lacrimi de 
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durere; pe spinii drumului lasă în urmă fărâme din haina harului cu care am împodobit-o eu. - Celălalt 

grup este cel care cântă un cântec de biruință când își termină munca zilnică, cel care știe să se ridice în 

luptă pentru a Mă binecuvânta, care nu se plânge, nu imploră, nu cerșește, nu mustră. Ea este cea care, 

atunci când îmi vorbește, îmi spune doar: "Doamne, îți mulțumesc infinit pentru că am experimentat în 

mine iubirea Ta de Tată, pentru că Te-ai făcut cunoscut în încercările mele care îmi desăvârșesc spiritul. Îți 

mulțumesc pentru că în mijlocul acestor încercări voi avea pacea și susținerea Ta." 

15 Așa Mă laudă cei care M-au înțeles. Pentru ei, fiecare zi, fiecare zori de zi, este o nouă lumină de 

speranță și un nou pas pe calea evoluției lor. Dar eu nu vreau să vă împart, ci mai degrabă vreau să vă 

unesc într-o singură familie în care nu văd începători și discipoli. Nu vreau ca ființele superioare să fie 

alături de cele inferioare. Din moment ce am acordat aceeași împuternicire tuturor, vreau ca voi toți să o 

apreciați în același mod. 

16 Voi, care vă plângeți mereu, ascultați-mă: Când tu, ascuns în trupul tău omenesc, ai venit în 

Prezența Mea, l-ai adus în fața Mea obosit și epuizat, bolnav și putred. Dar Eu l-am vindecat, i-am redat 

puterea, ți-am umplut inima de bucurie și speranță. Am dat în mâinile voastre cheile pentru a deschide 

porțile de lucru și v-am dat pâine. I-am binecuvântat și i-am curățat pe cei dragi ție și ți-am curățat calea de 

obstacole. Ți-am trezit spiritul din somnul său adânc și nu i-am mai dat niciun dar, doar pentru că a 

posedat totul de la creația sa. Dar a trebuit să eliberez sufletul de oboseală, de boala sa, și l-am judecat în 

acel moment prin conștiința sa. După ce trupul și sufletul au fost întărite, le-am contopit într-o singură 

ființă, într-o singură voință, astfel încât să împlinească legea Mea. Ce poți cere mai mult? Vă spun: 

împliniți această lege și veți avea pace în această lume, iar după aceea spiritul vostru va fi în Împărăția 

Cerurilor. - În acest fel, v-am trezit pentru ca voi să știți cine sunteți și, astfel, să învățați să înțelegeți 

sublimul destinului vostru și al sarcinii voastre. 

17 Acum vă spun: nu vă limitați doar la a Mă asculta, ci trebuie să acționați! Deveniți puternici și 

învățați în încercări! Dacă doar ascultați și nu gândiți, nu veți învăța nimic și nu veți putea pune nimic în 

practică. Priviți aceste locuri de întâlnire ca pe o școală în care Maestrul vă învață și priviți lumea ca pe un 

vast câmp de lucru în care puteți aplica ceea ce ați învățat. 

18 Această lume este domeniul în care trebuie să lucrăm. În ea se află durerea, boala, păcatul sub toate 

formele, viciul, discordia, tinerețea rătăcită, bătrânețea fără demnitate, știința folosită greșit pentru rău, ura, 

războiul și minciuna. 

19 Acestea sunt câmpurile în care trebuie să lucrați și să semănați. Dar dacă lupta care vă așteaptă 

printre oameni vi se pare gigantică - într-adevăr, vă spun că, deși este mare, nu poate fi comparată cu cea 

pe care trebuie să o începeți cu voi înșivă: lupta sufletului, a rațiunii și a conștiinței împotriva patimilor 

cărnii, a iubirii de sine, a egoismului, a materializării lor. Și atâta timp cât nu v-ați cucerit pe voi înșivă, 

cum puteți vorbi sincer de iubire, de ascultare, de smerenie și de duhovnicie față de frații voștri? 

20 Realizează că ai cel mai puternic dușman în tine însuți. 

Când îl veți învinge, veți vedea sub picioarele voastre balaurul cu șapte capete, despre care v-a vorbit 

apostolul Ioan. Numai atunci vei putea spune cu adevărat: "Pot să-mi ridic fața spre Domnul meu și să-I 

spun: Doamne, te voi urma". Pentru că atunci nu doar buzele o vor spune, ci și spiritul. 

21 Dacă ochii trupului tău ar putea să-ți vadă pentru o clipă propriul spirit, ai fi orbit să știi cine ești și 

cum ești. Ai avea respect și milă pentru tine însuți și ai simți o durere profundă să vezi unde ai adus acea 

lumină. 

22 Astăzi am venit să vă spun cine sunteți, pentru că nu vă cunoașteți pe voi înșivă. Continui să spui 

că ai spirit fără să știi ce înseamnă asta, fără să ai măcar credința că ai spirit, pentru că nu l-ai văzut, așa 

cum ți-ai dorit în materialismul tău. Dacă nu o cunoașteți, cum o puteți dezvolta? 

Nu mai fiți temnița sau călăul minții voastre. Nu lăsați corpul să fie proprietarul sau stăpânul său. Să se 

elibereze, să respingă înclinațiile lumești ale cărnii, așa cum cineva alungă lupul care îl pândește la fiecare 

pas. 

23 Cei care simt în sinea lor că M-au înțeles și care cred că își îndeplinesc sarcina, îi vor ajuta pe cei 

care îi urmează. Dar nu-Mi oferiți încă roadele voastre, pentru că lucrarea pe care ați creat-o - nu numai în 

acest timp, ci în toate timpurile - nu este încă demnă de Mine. 

24 Nu vă rușinați de acest lucru și nu vă descurajați. Dacă ți-aș spune că ai ajuns deja la perfecțiune și 

că lucrările tale nu au niciun defect, ai face un efort pentru a continua pe calea maturizării tale spirituale? 
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25 Nu mai stați pe loc, nu mai stați cu ochii în trecut. Ceea ce ai lăsat în urmă a fost durere, lacrimi și 

păcate. Ați lăsat în urma voastră cetatea Sodoma, nu vă mai întoarceți cu fața spre ea. Era orașul păcatului. 

Mergeți spre un nou tărâm ale cărui izvoare de apă cristalină și ale cărui câmpuri fertile vă fac existența 

frumoasă și fericită. 

26 Iată, sunt multe căi care se deschid în fața spiritului umanității. Cu toate acestea, vă spun că nu văd 

nici măcar o singură comunitate religioasă perfectă în această lume, chiar dacă unele sunt întemeiate pe 

Doctrina Mea. Eu nu vin în contradicție cu Cuvântul pe care vi l-am dat în cea de-a doua eră, nu mă pot 

nega pe Mine însumi. Dar eu vă întreb: Unde este acel Cuvânt, acea Învățătură? Îl caut în inimile 

oamenilor și nu-l găsesc. Ea a fost păstrată în cărțile vechi și prăfuite, și există chiar unii dintre oameni 

care au îndrăznit să o falsifice. De aceea vă spun că nu găsesc printre voi o comunitate religioasă perfectă. 

Căci în loc de iubire și milă, de umilință și dreptate, găsesc doar rituri, tradiții și deșertăciuni, multe 

suferințe și ignoranță. Dar acestea sunt erori care nu ajung la Mine. Numai dragostea, blândețea, dreptatea 

și răbdarea ajung la Mine. 

27 Cine iubește trăiește învățătura Mea. Cel care simte durerea semenilor săi, suferă pentru ei și le 

aduce alinare, este discipolul meu. Cel care învață virtutea prin fapte, prin propria sa viață, este un 

maestru. Cel care își iubește fratele cu adevărat este copilul Meu vrednic. 

28 Cine cunoaște Legea Mea și o ascunde nu se poate numi ucenicul Meu. Cine transmite adevărul 

Meu doar cu buzele și nu cu inima, nu Mă ia drept exemplu. Oricine vorbește de iubire și dovedește 

contrariul prin faptele sale este un trădător al învățăturilor Mele. 

29 Cel care neagă puritatea și perfecțiunea Mariei este un nebun, pentru că în ignoranța sa îl sfidează 

pe Dumnezeu și îi neagă puterea. Cel care nu recunoaște adevărul Meu în Era a Treia și neagă nemurirea 

sufletului este încă adormit și nu ia în seamă profețiile din vremurile trecute care au anunțat revelațiile la 

care umanitatea este martoră în acest timp. 

30 Acesta este motivul celei de-a treia revelații a Mea. Nu M-am arătat în sânul sinagogilor sau al 

bisericilor, căci acestea nu sunt casa Mea. Templele de piatră, construite de mâna oamenilor, nu pot fi 

templul Meu, ci chiar inima oamenilor, unde se află altarul iubirii lor, lumina credinței lor și jertfa 

meritelor lor. 

31 Eu caut inimi și suflete pentru a Mă revela în ele. 

32 Dacă vreți ca adevărul să trăiască în voi, practicați iubirea, răspândiți lumina prin cuvinte, lucrări și 

gânduri, vindecați-i pe cei bolnavi sufletește și trupește. 

33 Dacă unii se ridică ca dușmani ai Mei, Eu nu-i privesc ca atare, ci doar ca pe niște nevoiași. Îi 

privesc cu milă pe cei care se cred savanți și care neagă existența Mea. Pe cei care caută să Mă distrugă în 

inimile oamenilor îi consider ignoranți, pentru că ei cred că au puterea și armele de a-L distruge pe Cel 

care este Autorul vieții. 

34 Numai o ființă care ar fi omnipotentă ca Mine ar putea lupta cu Mine. Dar credeți că, dacă o 

divinitate ar ieși din Mine, ar fi împotriva Mea? Sau credeți că poate apărea din nimic? - Nimic nu poate 

veni din nimic. - Eu sunt Totul și nu mă nasc niciodată. Eu sunt începutul și sfârșitul, Alfa și Omega a tot 

ceea ce este creat. 

35 Vă puteți imagina că una dintre ființele create de Mine ar putea ajunge până la Dumnezeu? Toate 

creaturile au limite, iar pentru a fi Dumnezeu este necesar să nu ai limite. Cei care au nutrit acele vise de 

putere și măreție au căzut în întunericul propriei lor mândrii. 

36 În Mine nu poate exista egoism. Prin urmare, din moment ce sunt mare în Divinitatea Mea, a fost 

voința Mea ca și voi să fiți mari. Știu că atâta timp cât sunteți mici, veți fi slabi și nu veți putea să mă 

urmați, să mă înțelegeți și să mă iubiți. De aceea vă caut ca să vă învăț și să vă fac mari în spirit și 

înțelegere. Te iubesc și vreau să mă simt aproape de tine. Un tată nu va fi niciodată fericit atâta timp cât 

știe că copiii săi sunt absenți și că, în plus, suferă. 

37 Casa Tatălui meu este pregătită pentru voi. Când veți ajunge la ea, vă veți bucura de ea cu 

adevărat. Cum ar putea un tată să trăiască într-o cameră regală și să se bucure de mâncăruri delicioase, 

când știe că propriii săi copii sunt ca niște cerșetori la porțile propriei case? 

38 Copiii mei, v-ați pregătit judecata prin încălcarea Legii mele. V-ați împiedicat pe cale, crezând că 

v-am pedepsit și M-ați numit nemilos, uitând că Cel pe care Îl numiți nedrept și nemilos este Tatăl vostru 

ceresc. 
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39 Nu ați recunoscut iubirea Tatălui în judecătorul sever al primei ere? Și nu l-ați descoperit pe Tatăl 

în Maestrul iubitor al celei de-a doua ere? Amintiți-vă că v-am spus: "Cine îl cunoaște pe Fiul îl cunoaște 

pe Tatăl". 

40 Astăzi, în timp ce Duhul Meu Sfânt vă vorbește, într-adevăr, înțelepciunea Tatălui și iubirea Fiului 

vă vorbesc. 

41 Nu vreau să vă umilesc prin măreția Mea și nici nu vreau să mă laud cu ea, dar v-o arăt totuși, în 

măsura în care este voia Mea, pentru ca voi să simțiți cea mai mare plăcere de a avea ca Tată pe un 

Dumnezeu cu toată puterea, înțelepciunea și perfecțiunea. 

42 Bucurați-vă de gândul că nu veți experimenta niciodată sfârșitul puterii Mele și că, cu cât mai mare 

este dezvoltarea spiritului vostru, cu atât mai bine Mă veți recunoaște. Cine nu ar fi de acord să știe că nu 

va ajunge niciodată la măreția Domnului său? Nu ați fost de acord pe pământ să fiți mai tânăr în vârstă 

decât tatăl vostru pământesc? Nu i-ați acordat de bunăvoie experiență și autoritate? Nu te-ai bucurat să 

vezi că ai avut ca tată un om mai puternic decât tine - mândru, curajos și plin de virtuți? 

43 Discipoli, nu folosiți niciodată pentru rău această lumină pe care am pus-o în voi. Vă semnalez 

acest lucru pentru că această formă a manifestării Mele se va sfârși în curând, iar harul pe care l-am 

revărsat printre voi este atât de mare încât unii, când Mă vor vedea plecând, se vor simți liberi, în lipsa lor 

de rațiune, să se folosească de autoritatea și de darurile lor spirituale doar pentru a se înălța în fața 

oamenilor. 

44 Căci vai de cei care caută lingușirea, vanitatea și banii! Căci durerea și încercările îi vor face pe 

frații lor să vină și să se prosterneze în fața lor pentru o picătură de balsam vindecător. Dar vai de cei care 

se cred dumnezei, fără să-și dea seama că autoritatea lor s-a transformat în ticăloșie și lumina lor în 

întuneric! Vai de ucenicii Mei buni, căci vor trebui să sufere pentru ei, căci se va crea confuzie! 

45 Ori de câte ori vrei să știi dacă drumul pe care îl urmezi este cel al evoluției ascendente, ar trebui 

să-ți consulți conștiința și, dacă în ea este pace și dacă în inima ta se află caritate și bunăvoință față de 

frații tăi, vei fi sigur că lumina ta încă strălucește, iar cuvântul tău mângâie și vindecă. Dar dacă descoperi 

că lăcomia, reaua voință, materialismul și carnalitatea au prins rădăcini în inima ta, poți fi sigur că lumina 

ta a devenit întuneric, înșelăciune. Vreți ca atunci când Tatăl vă va chema, să prezentați o recoltă necurată 

în loc de grâu de aur? 

46 Păstrați aceste cuvinte în adâncul ființei voastre, astfel încât să fie de neșters. Îndepliniți (ordinea) 

în viața voastră cu blândețe și veți avea pace. Vreau ca pâinea să fie dulce în gura voastră, ca casa voastră 

să nu fie o corabie fragilă, ca să fiți de aceeași părere, pentru ca atunci când vor veni la voi cei care nu cred 

în acest cuvânt, vântul furtunos al cuvintelor lor și al intențiilor lor rele să nu vă măture credința. 

47 În Epoca a doua, mulți au fost consternați de prezența Mea în Isus, deoarece aceasta a provocat 

diviziune în sânul familiilor. Din cinci care locuiau într-o casă, trei erau împotriva a doi și doi împotriva a 

trei și, în timp ce trei Mă urmau, doi Mă respingeau. Același lucru se întâmplă și în acest moment. Sunt 

case în care tatăl M-a recunoscut, iar tovarășa și copiii s-au ridicat împotriva lui. Altele în care soția, 

mama familiei, a venit la Mine și Mi-a spus cu lacrimi în ochi: "Învățătorule, eu Te urmez și vreau ca și ai 

mei să Te urmeze. Dar ei, proprii mei copii, m-au judecat greșit." 

48 Cât de rare sunt familiile în care toată lumea urmează instrucțiunile Mele în perfectă armonie! 

49 Astfel, acest popor suportă neînțelegerea rudelor și vecinilor, li se refuză pâinea, li se închid ușile 

în nas, li se întind ambuscade, li se aruncă calomnii și mărturii false. Nu vă fie teamă, fiți puternici, căci 

cei care vă vor judeca cel mai greșit vor fi cei care vor veni cu căință să caute urma pe care o urmați. 

50 Eu vă iubesc și vă voi mântui mereu, iar mila Mea va fi cea pe care o veți primi pe drumul vieții, 

astfel încât chiar și cei necredincioși vor fi surprinși când vor vedea că aveți pace în inimă, pâine pe masă 

și putere în spirit. 

51 Pentru a vă ajuta, vă trimit mângâierea Mea tandră, o, discipoli. Când raza mea divină se va 

întoarce la mine, pacea mea va rămâne în voi. Dar astăzi Maestrul vă spune: Treziți-vă, oameni buni! Nu 

este momentul să dormiți. Furtunile te lovesc în fiecare clipă și trebuie să rămâi puternic. Este timpul 

judecății și al reflecției: se dezlănțuie ciuma, foametea, războiul, moartea și toate greutățile și plăgile 

vizibile și invizibile. Rugați-vă și lucrați în liniște. Nu vă stingeți lampa și nu vă ascundeți darul pe care îl 

aveți. Fiți întotdeauna gata să-l primiți pe cel care bate la ușa voastră, atunci veți lua ca model pe 

fecioarele credincioase din parabola mea - cele care îl așteptau pe soțul celest cu lampa aprinsă. 
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52 Spiritualizarea ta va influența gândurile tuturor celor pe care vrei să-i ajuți. Astfel, veți putea să 

iluminați calea fraților voștri care vă guvernează pe pământ. Ei își vor ține ușile inimii deschise, îl vor 

primi pe străin și îi vor transmite mesajul de pace pe care li-l voi da eu. 

53 Această națiune va avea o misiune dificilă de îndeplinit printre celelalte națiuni ale pământului. 

Dar pentru aceasta voi smulge mai întâi fiecare buruiană de la rădăcină. Îi voi face pe oameni să renunțe la 

masca ipocriziei și să își umple inimile de sinceritate, fraternitate și lumină. Și în domeniul spiritual, 

această națiune va trebui să dea un exemplu; dar este necesar ca ea să-și spiritualizeze cultul lui Dumnezeu 

și să eradicheze fanatismul religios și cultele idolatre. 

54 Învățătura mea trebuie să fie trăită de voi pentru ca ceilalți să o creadă; dar când acest popor se va 

ridica spiritual, vor apărea oameni iluminați în toate regiunile pământului pentru a răspândi învățătura 

mea. Atunci îmi vor mulțumi pentru că nu se vor mai simți singuri și își vor da seama că toți posedă daruri 

de har. Pentru că înainte de a veni pe pământ le-au primit de la bunătatea Mea părintească datorită 

jurământului de a-și îndeplini misiunea. 

55 Ferice de cel care își desfășoară darurile sale spirituale, călăuzit doar de vocea interioară a 

conștiinței sale, precum profetul Ioan, pe care voi îl numiți Botezătorul, care a mers pe drumul său luminat 

de lumina pe care a primit-o de la Domnul său. Cine altcineva putea să-l învețe sau să-i vorbească în 

deșert? 

56 Ridicați-vă la o viață nouă, oameni buni, nu cădeți în ruină! Nu uitați că v-am numit întotdeauna 

"copii ai luminii". Lăsați măcar o scânteie de lumină să strălucească în spiritul vostru în fiecare zi. "Cum 

se poate întâmpla așa ceva?", Mă întreabă inima ta. La aceasta răspund că omenirea este plină de oameni 

nevoiași și că le puteți oferi ceva din ceea ce posedați ca bogăție spirituală. Cu mult timp în urmă v-am 

destinat pentru această sarcină, iar ceea ce am făcut în acest timp, când v-am marcat frunțile, nu este decât 

confirmarea destinului și a darurilor spirituale pe care le-ați primit de la Mine încă de la începutul ființei 

voastre. Pacea, puterea, lumina veșnică, autoritatea asupra sufletelor zăpăcite, darul vindecării, cuvântul 

(interior), rugăciunea duhovnicească și atâtea alte daruri care vă împodobesc spiritul sunt armele cu care 

puteți crea pacea acestei națiuni, care va fi un teren fertil pentru profeți, emisari, maeștri și apostoli ai 

binelui. 

57 Odată ce toate aceste profeții se vor împlini și oamenii vor căuta în Scripturi vreun anunț despre 

ele, vor fi surprinși să găsească la tot pasul o indicație clară a tot ceea ce ochii tăi au văzut în acest timp și 

ceea ce vor vedea în vremurile viitoare. Atunci omenirea va spune: "Într-adevăr, aceasta este a treia oară, a 

doua venire a Domnului! 

58 Unora li se va părea că acest popor se bucură de un privilegiu; dar, ulterior, întreaga lume va 

conștientiza că Duhul Domnului a fost revărsat asupra întregii Sale familii universale, fără favoruri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 74  
1 Este o oră de grație în care Îmi fac simțită manifestarea printre oameni, de dragul înălțării voastre 

spirituale. Când Mă auziți, vă îndepărtați de lume pentru a vă aduna spiritual. 

2 Simțiți cu adevărat că sunteți la masa Mea, așteptând ca Eu să vă împart pâinea și să vă dau vinul. 

Știți că vă vorbesc la figurat, amintindu-vă de Cuvântul Meu din a doua eră, căci pâinea este Cuvântul 

Meu, iar vinul este esența divină care este în Cuvânt. 

3 Pâinea și vinul, trupul și sângele, mana și apa, toate acestea au fost simbolul cuvintelor, al iubirii și 

al vieții, care sunt hrana veșnică a spiritului vostru. 

4 Mană din deșert și apa din stâncă au simbolizat la vremea lor pâinea și vinul Duhului; sunt aceleași 

simboluri pe care le-am folosit la Cina cea de Taină când, înconjurat de ucenicii mei, le-am spus: "Mâncați 

și beți, acesta este Trupul meu și acesta este Sângele meu". Cu această învățătură am deschis o nouă eră 

pentru umanitate, cea a iubirii. 

5 Astăzi, noi discipoli se adună în jurul meu și mulțimile merg din nou pe urmele mele. Dar 

mijloacele prin care vă fac înțeleasă învățătura divină nu mai sunt doar alegoria sau parabola, ci Cuvântul 

inconfundabil care vorbește minții voastre cu o esență divină pe care nu o puteți percepe decât cu ajutorul 

spiritului. 

6 Reflectați asupra acestor învățături, discipoli, și veți înțelege în cele din urmă că vremea alegoriilor 

și a simbolurilor se apropie de sfârșit, deoarece dezvoltarea voastră spirituală și dezvoltarea mentală vă 

permit să înțelegeți mai bine adevărul. 

7 Eu sunt printre voi, chiar dacă nu Mă puteți atinge cu mâinile voastre și nu Mă puteți vedea cu 

ochii voștri muritori. Eu vin în spirit pentru a vă vorbi și a vă învăța cum să Mă căutați în rugăciunile 

voastre. 

8 Nu voi lăsa nici o urmă materială a noii mele manifestări, așa cum nu am lăsat niciuna în Era a 

doua, deși am trăit printre voi. Omenirea este predispusă la idolatrie și la consacrarea lucrurilor materiale 

pentru a le considera divine și pentru a le face obiectul adorării lor. Ce ar fi făcut omenirea dacă ar fi putut 

păstra Trupul Meu, Crucea martiriului Meu sau potirul de la Cina cea de Taină cu ucenicii Mei? Dar totul 

a fost șters, astfel încât doar Esența Mea Divină să rămână în spiritul umanității. 

9 Chiar și în vremuri demult apuse, am îndepărtat de ochii oamenilor atât obiectele care serviseră 

drept simboluri, cât și mesagerii sau propovăduitorii cuvântului. Prima dată, când Moise se afla pe munte, 

a dispărut de lângă poporul său, care îl idolatriza. Ilie, profetul de foc, a dispărut într-un "nor" care l-a luat 

de pe pământ. Amândoi, ca și Iisus, au lăsat în suflete doar urma faptelor lor ca esență spirituală. 

10 Acum sunt aici, în împlinirea uneia dintre promisiunile Mele, unind toate generațiile într-un singur 

popor și oameni de rase diferite într-un singur apostolat. 

11 Las omenirii un alt testament plin de lumină și claritate. Priviți cum fanatismul religios a atins cel 

mai înalt grad la unii dintre copiii Mei, în timp ce la alții materialismul și lipsa de credință le-au luat 

sufletele ca pradă. Mare și sângeroasă este bătălia care îi așteaptă pe amândoi, până când lumina va 

străluci din nou printre oameni și îi va face să simtă adevărata pace care izvorăște din iubirea unora pentru 

alții. 

12 În fața unui adevărat haos al pasiunilor și al viziunilor asupra lumii, oamenii vor trebui să iasă la 

iveală ca martori și purtători ai noilor mele învățături. Pentru a găsi credința, va fi necesar să se 

pregătească și să se îmbrace cu smerenie, ascultare, spiritualitate, putere și milă. 

13 Nu vă temeți de furtună, iubiți ucenici, căci Eu voi fi cu voi în corabie și, dacă aveți credință în 

Mine, nu veți pieri. Veți lupta plini de credință, având în vedere că, așa cum voi aveți binecuvântarea de a 

primi Cuvântul Meu, toți frații voștri merită să îl cunoască, căci sunt deja mulți care îl așteaptă. 

14 Nu spuneți că învățătura Mea este greu de pus în practică sau că vă impune greutăți mari. Cei care 

Mă urmează cu iubire nu simt povara crucii lor. 

15 Acesta este Cuvântul Meu, întipărește-l în spiritul tău, pentru că în curând vei depinde de el. 

16 Sunetul clopotului melodios te-a trezit, sunetul lui a răsunat în spiritul tău, iar apoi ți-ai amintit că 

este o zi de har, când Maestrul îți apare. Repede te-ai ridicat cu dorința de a asculta acest cuvânt divin care 

este viață pentru spiritul tău și îți umple inima de încredere. 
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17 Cu adevărat, Cuvântul Meu vă dezvăluie calea pe care furtunile vieții v-au ascuns-o. Înțelegeți că 

sunt aproape de voi ca și de toți oamenii; lumina mea este cu toți. - În acest timp, multe suflete vor urma 

calea luminii și nu se vor mai rătăci. Ați fi surprinși să vedeți că cei cu inima împietrită și cu gâtul 

împietrit sunt cei care se grăbesc cel mai repede să urmeze urma Mea. Dar motivul este că am dat tuturor 

timpul necesar pentru a se trezi la lumina vieții spirituale. 

18 Câți dintre cei împietriți în păcat au venit să asculte Cuvântul Meu în acest timp și, chiar înainte ca 

discursul Meu de învățătură să se termine, Mi-au spus în lacrimi: "Tu ești, Stăpâne!". Acest lucru s-a 

întâmplat deoarece Cuvântul Meu pur, bun și convingător a vorbit inimii acelor oameni. Și vă spun că cel 

care a simțit o dată prezența mea nu se va mai putea înșela cu pretexte false. - Voi, cei care m-ați ascultat 

în acest timp, echipați-vă pentru a ști să dați mărturie despre mine, pentru că trebuie să prezentați 

învățătura mea așa cum v-am dezvăluit-o și nu după cum vă convine sau după voința voastră. 

19 Așa cum ai avut un prieten pe drumul vieții tale, care ți-a adus vestea cea bună, tot așa, toată 

omenirea, care lâncezește într-o lume de trudă, va primi, la fel, indiciul că Domnul este prezent și Mă va 

asculta. 

20 Ce s-ar întâmpla cu voi dacă Eu, în mila Mea, nu aș scurta zilele necazului vostru? Ați fi pierit deja 

cu toții. În acest timp îi caut pe păcătoși pentru a le da o sarcină în Lucrarea Mea Divină și pentru a le 

spune că Iubirea Mea nu i-a exclus niciodată. Ce satisfacție și ce bucurie vor fi într-o zi în acele suflete 

când vor fi atins înălțarea spirituală prin practicarea carității. - În infinit există o iubire care este a Tatălui, 

care nu are altă dorință decât aceea de a vă salva și de a vă asigura pacea veșnică. 

21 Din 1866, am deschis din nou izvorul iubirii mele, care s-a revărsat asupra voastră ca o mângâiere 

și o revelație. Nu am așteptat ziua plecării Mele pentru a vă spune să începeți să puneți în practică 

învățăturile Mele, ci din prima clipă în care le-ați auzit, v-am spus: "Exercitați mila, aduceți mângâiere 

celor bolnavi, vorbiți despre noua Mea revelație, aduceți-i pe cei nevoiași și pe cei pierduți. Și asta pentru 

că nu am vrut ca voi să deveniți discipoli teoreticieni care vorbesc minunat despre Lucrarea Mea și care nu 

sunt capabili să întindă mâna pentru a-l atinge pe bolnav și a-i alina durerea. Nu ți s-a umplut inima de 

încântare când bolnavul în fază terminală a revenit la viață prin grija și rugăciunile tale și nu ai auzit 

buzele lui binecuvântându-te? 

22 Timpul este foarte aproape când acești copii ai Mei nu vă vor mai transmite Cuvântul Meu. Eu voi 

pleca și Maestrul nu vă va mai da aceste instrucțiuni. Vreau ca până atunci dorința de caritate activă din 

inimile voastre să se fi purificat, iar spiritualizarea să-și fi găsit drumul în viețile voastre. Ilie, păstorul 

vostru spiritual, v-a anunțat venirea mea și a prezis ziua plecării mele. 

23 Cuvântul meu, care este simplu și umil în forma sa, este profund în conținutul său, și așa va fi până 

în ziua de apoi. Nu-mi cereți să vă vorbesc cu cuvinte alese, căci spiritul vostru nu are nevoie de ele pentru 

a înțelege instrucțiunile mele. 

24 Îi cunosc pe cei care pun în practică învățătura Mea conform voinței Mele și pe cei care se 

îndepărtează din adâncul ființei lor. Nimic nu este ascuns de înțelepciunea mea și, cu adevărat, vă spun că, 

dacă vreți să ajungeți la mine, urcați pe scara iubirii, a milei, a dreptății și a umilinței. 

25 Nu vă străduiți să transformați această lucrare spirituală într-o lucrare materială în speranța de a-i 

vedea roadele aici pe pământ. Nu vă îndoiți de victoria Doctrinei Mele, aveți credință în ea și veți fi 

capabili să transformați câmpiile în munți și deșerturile în pășuni verzi. Amintiți-vă că în Epoca a doua, 

când Isus a murit pe cruce, abandonat de ucenicii Săi, cu excepția lui Ioan, aceștia au crezut că totul s-a 

terminat. Cu toate acestea, mai târziu, sămânța divină a început să germineze în inimi, care nu putea să 

moară pentru că era udată în mod constant de sângele martirilor - sângele care era dragoste și credință. 

26 Vă spun, în acest timp, sămânța mea divină trebuie să fie udată cu fapte de milă, cu lacrimi de 

pocăință și împăcare. 

27 În acest timp v-am eliberat de o nouă robie: tentațiile, plăcerile, viciile care sunt asemenea 

faraonului tiranic și crud care v-a pus în lanțuri. Mâine, omenirea va sărbători această nouă eliberare - nu 

prin festivități sau tradiții, ci prin dragostea spirituală a unuia pentru celălalt. 

28 Jertfele de animale pe care le-ai adus pe altarul Domnului au fost acceptate de El. Cu toate acestea, 

nu era cea mai bună formă de a-ți înălța spiritul către Domnul. Atunci am venit la voi ca Isus pentru a vă 

învăța porunca divină care vă spune: Iubiți-vă unii pe alții. Acum vă spun că învățăturile pe care vi le-am 

dat în cea de-a doua eră, prin lucrările lui Iisus, au fost uneori schimbate și uneori prost interpretate. de 
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aceea am venit, așa cum v-am anunțat, să vă luminez Adevărul Meu. Sacrificiul meu a împiedicat atunci 

multe sacrificii de animale și v-am învățat o închinare mai perfectă la Dumnezeu. Noua mea revelație din 

acest moment va face ca omenirea să înțeleagă că nu trebuie să folosiți formele simbolice de închinare fără 

să le verificați mai întâi semnificația, pentru că ele nu sunt decât o reprezentare alegorică a învățăturilor 

mele. 

29 Înainte de a fi simțit de o inimă, Ilie îi apare pentru a-i spune să se pocăiască de păcatele sale, 

pentru că Domnul se apropie. La fel a făcut și în Epoca a doua, prin Botezător, când le-a poruncit să se 

pocăiască și să se purifice, pentru că se apropie Împărăția Cerurilor. 

30 Iubirea mea părintească ajunge la mințile și inimile multor oameni care Mă ascultă în acest 

moment. Acesta este momentul anunțat când Duhul Adevărului coboară la oameni. Auziți-I vocea în 

infinit, recunoașteți-L în invizibil, simțiți-L în inima voastră. Iubirea și inspirația Mea vă ajută spiritul 

vostru să se înalțe și să primească învățăturile Mele. 

31 Oamenii au interpretat greșit legea Mea și au denaturat învățăturile Mele. De aceea, în acest 

moment îmi revărs lumina asupra fiecărui spirit și asupra fiecărei minți, pentru ca voi să învățați să 

înțelegeți lecția pe care v-am dat-o prin viață. Această lume care a fost o casă a ființelor imperfecte, a 

sufletelor în ispășire, va fi un loc de lumină și de spiritualizare. Astăzi, dreptatea Mea curăță câmpurile și 

smulge buruienile de la rădăcină pentru a le distruge prin focul ispășirii și al iubirii. 

32 Războaiele fratricide, proclamate din cele mai vechi timpuri, te fac să tremuri zi de zi. Rapoartele 

acestora te tulbură, iar consecințele sale te fac să verși lacrimi. Acești oameni care provoacă războaie prin 

dorința lor de putere și prin ura lor sunt copiii mei care mă caută la altare și se închină la mine în 

tabernacole fără să-și dea seama că îmi oferă sângele jertfelor lor în loc de un dar de iubire. Ah, oameni 

orbi, care în aroganța lor se simt stăpâni fără limite, uitând că sunt foarte mici în comparație cu Divinitatea 

Mea! - Vanitatea umană și-a atins limita și este necesar să le fac să simtă prezența și puterea Mea. Nu este 

necesar să-mi folosesc toată atotputernicia pentru a vă dovedi măreția Mea. O ușoară împingere sau o 

ușoară atingere a forțelor naturii este suficientă pentru ca Eu să dovedesc omului prost și vanitos micimea 

sa. 

33 Așa cum vițelul de aur a fost desființat atunci, tot așa va dispărea și închinarea la bogăție în acest 

timp. Și așa cum negustorii au fost alungați din templu, tot așa vor fi chinuiți cei care, profitând de 

slăbiciune și ignoranță, profită de durerea semenilor lor. 

34 Oamenii au început o luptă cu Domnul lor, dar oriunde se întorc, Mă văd pe Mine blocând calea 

pentru faptele lor rele. Dar cei care nu ascultă vocea conștiinței lor în această luptă vor găsi moartea și 

judecata, iar apoi ispășirea. 

35 O, discipoli care Mă ascultați - explorați revelația celui de-al șaselea sigiliu! Acolo veți descoperi 

tot ceea ce vedeți, auziți și experimentați astăzi. Dar dacă aveți credință în Cuvântul Meu, pătrundeți-l și 

păstrați-l în inimile voastre. Pentru că anul 1950 este deja foarte aproape, la sfârșitul căruia nu veți mai 

auzi vocea mea sub această formă. 

36 Un vârtej de vânt învăluie această umanitate. Dar vă spun cu adevărat, Cuvântul Meu nu vă va 

spori confuzia. Este lumina care vă dirijează spiritul și vă luminează intuiția pentru a vă ajuta în 

dezvoltarea voastră spirituală. 

37 Sunt din nou cu voi și vă reamintesc misiunea voastră de iubire în rândul umanității. Între timp, Ilie 

merge peste tot în căutarea oilor rătăcite pentru a le aduce pe umerii săi la stână și a le aduce la stână 

pentru a găsi dragostea Creatorului lor. 

38 Amintește-ți că eu sunt Calea care îl invită pe cel care a uitat-o. Răspândesc Cuvântul meu printre 

voi, pentru ca mâine să dați mărturie de el prin faptele voastre de iubire. Mulți vor căuta casele simple în 

care M-am manifestat și vă vor aminti de momentele în care v-am vorbit prin Purtătorul de Voce, pentru 

ca voi să le explicați modul în care M-am manifestat și faptele de iubire și miracolele pe care le-am făcut 

printre voi. Doar memoria va rămâne sub aceste acoperișuri, căci Cuvântul Meu și ecourile sale vor fi 

păstrate în inimile voastre. - În prezent pregătesc tinerii pentru a-i primi mai târziu pe cei care nu au auzit 

Cuvântul Meu și care vin cu nevoie de ajutor cu dragoste. Câți vor plânge pentru că nu M-au auzit! dar vă 

mai spun: câți dintre cei care M-au ascultat vor plânge pentru că nu s-au pregătit și, când își vor da seama 

că Cuvântul Meu nu se mai manifestă, își vor da seama că nu au folosit darul de iubire al Tatălui pentru a 



U 74 

117 

învăța Doctrina Sa Divină, învățăturile Sale de milă și iubire infinită Ei vor privi la locul unde Purtătorul 

Cuvântului s-a așezat pentru a reda Cuvântul divin și vor vedea doar goliciune. 

39 Anii trec repede, sunt ca niște clipe; în curând nu mă vei mai auzi, de aceea îți spun: lasă-mă să te 

vindec, să te mângâi, să te mângâi și să te mângâi și să-ți dau învățătura mea. Am venit să vă las înzestrați, 

dar dacă sunteți slabi în credință și voință, veți fi bolnavi și cine din lume va putea să vă vorbească, să vă 

instruiască și să vă vindece așa cum am făcut-o Eu? 

40 Dacă ți-aș spune că am vrut întotdeauna să mă conectez direct cu spiritul tău, făcându-mi vocea 

audibilă în inima ta, nu m-ai crede. Dar numai pământeala și îndoiala voastră au fost motivul pentru care 

Domnul S-a făcut cunoscut prin anumite organe de înțelegere pe care le-a pregătit prin iubirea Sa, pentru 

ca voi să Mă auziți în acest fel și să puteți înțelege măreția milei Mele prin studierea învățăturii Mele. 

41 Dacă ți-aș spune că uneori, în timpul somnului trupului tău, sufletul tău se desprinde și se apropie 

de pragurile de dincolo și mă caută, te-ai îndoi. Dar ție ți-a lipsit echipamentul și credința pentru a folosi 

spiritual acele momente, iar eu a trebuit să trezesc clarvăzători și profeți care să te ajute și să-ți vorbească 

de dimineață, să te scuture și să te îndemne să te trezești și să te rogi. 

42 Credeți, poporul meu, că această persoană prin care mă fac cunoscut este cea care vă dă Cuvântul? 

Nu, copiii mei, este Maestrul vostru. - Credeți că Duhul lui Dumnezeu este în purtătorul cuvântului în timp 

ce acesta vorbește? Nici acest lucru nu este adevărat. - V-am spus că o rază din Lumina Mea este 

suficientă pentru a-i lumina și inspira organul minții, punându-i pe buze un flux inepuizabil de cuvinte 

pline de învățături semnificative ca dovadă pentru necredincios. Ascultați-mă cu atenție în această 

perioadă, pentru a fi puternici în vremurile de încercare care vor veni. 

43 Înainte de a primi Prezența Mea spirituală, v-ați rugat la Mama voastră cerească pentru a o ruga să 

vă ajute să pregătiți un sanctuar pentru Mine în inimile voastre. Pentru aceasta vă binecuvântez pe voi, 

ucenicii mei. Ascultați Cuvântul Meu, care este calea care duce la desăvârșire, la veșnicie. 

44 Mă întrebi: Care sunt casele și viețile divine ale ființelor perfecte? Adevărat vă spun: nu întrebați 

ceea ce nu puteți înțelege în acest moment. Acționați în conformitate cu legile Mele, această acțiune vă va 

duce pas cu pas mai sus pe scara perfecțiunii, de unde veți putea vedea, admira și recunoaște cât de mult a 

pregătit Tatăl pentru fericirea copiilor Săi. 

45 Deși spiritul tău a locuit pe tărâmul spiritual, a văzut foarte puțin și nu știe aproape nimic despre 

această viață. Cum veți contempla de aici pragurile a ceea ce numiți fericire sau rai? 

46 Ochii trupului vostru au putut cel mult să privească stelele cele mai apropiate; știința voastră nu v-

a dus mult mai departe, iar spiritul vostru, care ar putea să anuleze distanțele și să dezvăluie omului 

invizibilul, deoarece simte în el însuși și în afară de el cunoașterea spirituală care îl înconjoară, se lasă dus 

de materialismul lumii, se contopește cu trupul său și, în loc să se înalțe, se umilește și, în loc să admire, se 

îndoiește. 

47 Uneori, în timp ce vă minunați de minunile creației, exclamați copleșit: "Doamne, cât de mare este 

puterea Ta!", fără să vă dați seama că tot ceea ce vă înconjoară nu este decât o slabă reflectare a ceea ce 

este Viața Veșnică. 

48 Este adevărat că prin cuvintele Mele vreau să vă trezesc interesul pentru viața spirituală, dar 

înțelegeți ce vă spun: pentru a ajunge la această viață, trebuie să o atingeți prin dezvoltarea spiritului 

vostru, nu doar prin cea a intelectului. Inteligența, inima, sentimentele și toate facultățile voastre trebuie să 

se unească cu spiritul, atunci veți atinge dezvoltarea superioară necesară pentru a putea contempla gloria 

Tatălui vostru. Dar dacă spiritul se încredințează facultății minții și se predă acesteia, atunci facultatea sa 

de cunoaștere va fi limitată, ca tot ceea ce este uman. 

49 Cerul nu este un loc anume din univers, gloria mea este pretutindeni, în spiritual și în material. Nu 

spuneți voi că Dumnezeu este în cer, pe pământ și în orice loc? Înțelegeți, așadar, ceea ce spuneți, ca să 

înțelegeți că acolo unde este Dumnezeu, acolo trebuie să fie și slava Lui. 

50 Vreau să locuiți în această Casă-Părintească infinită, să intrați într-o stare de înălțare spirituală, 

astfel încât, oriunde v-ați afla în univers, să simțiți fericirea Divinității, să vă bucurați de Viața Eternă și să 

experimentați prezența Creatorului. Această înălțime a muntelui a fost atinsă doar de cei care M-au luat pe 

Mine ca model și iubirea ca drum. 

51 Oricine înțelege această învățătură trebuie să realizeze că această lume este doar o mică locuință 

care găzduiește momentan spiritul pentru a-i dezvălui învățăturile fundamentale. Încă din cele mai vechi 
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timpuri, o torță de credință a ars pentru a lumina calea oamenilor cu lumina sa spirituală. Dar cât de puțini 

s-au aliniat la ea! Cât de puțini au perseverat pe cale și câți, când au ajuns la acea răscruce de drumuri 

unde îi oprește moartea, au trebuit să se înfățișeze în fața celor duhovnicești ca niște străini, fără să 

cunoască căile, legile și îndatoririle lumii spirituale, care este adevărata casă a spiritului! Cât de nedrepți 

ați fost cu voi înșivă! 

52 Astăzi vă explic învățăturile mele pentru ca voi să vă pocăiți și, conștienți de scopul pe care îl 

urmăriți, să luați calea adevăratei vieți. Și atunci, când moartea va veni să te elibereze de trup, sufletul tău 

va putea să se înalțe și să ajungă în lumea spirituală fără să fie copleșit de confuzie, care este ceva mai rău 

decât moartea. Când veți ști toate acestea, veți putea trăi cu convingerea că nu sunteți decât niște trecători 

pe pământ, niște copilași care au fost nevoiți să treacă prin această școală. Nu vă blestemați carnea, așa 

rebelă și neascultătoare cum este, și nici nu vă disprețuiți că trebuie să îndurați viața acestei lumi, pe care 

ați considerat-o un paradis înșelător, plin de ispite și de abisuri. Căci această carne, pe care o aveți ca 

mijloc de trai pe acest pământ, nu va fi un obstacol în calea dezvoltării voastre spirituale ascendente sau a 

unui mod de viață virtuos, dacă veți fi capabili să-i stăpâniți slăbiciunile, patimile și greutățile, pentru a 

lăsa să germineze în inimile voastre doar sămânța spiritualizării. Apoi, acest pământ și natura care îl 

înconjoară pe om deține noi lecții, dar și secrete pe care generațiile viitoare le vor cunoaște. 

53 Nici durerea Stăpânului nu-i va mai vindeca pe oameni, nici războaiele care chinuie aroganța 

națiunilor, nici mizeria care purifică inima oamenilor. Alte lecții, necunoscute până acum, vor fi date 

oamenilor acelor vremuri, pe care vi le anunț astăzi. 

54 Binecuvântează-ți durerea, nu-ți șterge-ți lacrimile de mânie, binecuvântează-ți pâinea, oricât de 

săracă ar fi ea. Pentru că oricât de îndelungată ți s-ar părea suferința ta aici pe pământ, odată ce vei fi în 

viața spirituală, vei simți că a fost doar un minut și îți vei da seama de tot binele pe care ți l-a făcut. 

55 Raiul este starea de perfecțiune. Vi l-am imaginat ca pe un oraș nespus de mare și orbitor de alb, pe 

care trebuie să-l cuceriți prin curajul vostru, prin credința voastră și prin voința voastră de nezdruncinat. 

Fiți soldați ai acestei cauze! Uniți-vă toți cei care aveți deja în minte acest obiectiv înalt, avansați fără 

ezitare și câștigați bătălii în viață până când veți reuși să faceți ca acel oraș să se predea celor care l-au 

cucerit cu dragostea lor. Acel oraș este casa ta, acea casă este universul fără sfârșit, unde Creatorul 

locuiește cu copiii Săi. 

56 Purtați Cuvântul Meu în inimile voastre și, în singurătatea camerei voastre sau în liniștea naturii, 

amintiți-vă de el și pătrundeți-l. Fiți discipolii Mei buni. 

57 Vouă, care ați avut harul de a Mă asculta sub această formă, vă spun: Păstrați Cuvântul Meu, 

studiați-l, puneți-l în practică în viețile voastre, pentru că în curând nu va mai fi auzit. Vreau ca, atunci 

când se va întâmpla acest lucru, să rămâneți ca niște maeștri, bine ancorați în învățătura mea, și nu ca niște 

discipoli confuzi sau ca niște copii care se simt orfani. 

58 Astăzi încă mai puteți chema oamenii să audă manifestarea mea; mâine, când 1950 se va termina, 

ei vor auzi doar vocea discipolilor și martorilor mei. 

59 Nu vă îndoiți de oameni, oricât de încăpățânați și de fanatici i-ați găsi în practicarea religiei. 

Fiecare suflet se află într-o stare de dezvoltare și pentru fiecare a venit momentul potrivit pentru a primi 

aceste revelații. 

60 Discipoli, înțelegeți-vă sarcina și acceptați-o cu acea iubire și ascultare cu care Isus și-a acceptat 

destinul. Rugați-vă, vegheați, beți cu răbdare paharul suferinței și purtați crucea cu dragoste. 

Binecuvântează totul lăuntric și iartă-i pe cei care te-au rănit, din inimă și cu fapta. 

61 Fericiți cei care Îmi spun cu lacrimi: "Stăpâne, îmi pun durerea în mâinile Tale, facă-se voia Ta 

pentru mine". Voința Mea este ca voi să aveți Pacea Mea, o, oameni răbdători și săraci, dar uitați pentru 

câteva clipe de suferințele voastre și rugați-vă pentru lume, rugați-vă pentru națiuni. Iubiți-vă unii pe alții! 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 75  
1 Vă dați seama că acum este un moment oportun pentru a vă transforma în discipolii Mei. Înțelegeți 

că această cale vă va conduce la casa perfectă, pe care nu o cunoașteți, dar care știți că există și vă 

așteaptă. Ochii trupului tău nu vor putea niciodată să vadă ceea ce numai spiritul tău poate vedea. Dar 

minunile infinite rămân pentru ca ei să se bucure și, admirându-le, exclamă: "Doamne, cât de mare este 

puterea Ta, cât de minunată este creația Ta, cât de nemăsurată este iubirea Ta!". - Adevărat vă spun: Nu vă 

opriți în limitele a ceea ce puteți vedea cu ochii voștri muritori, căci dincolo de toate acestea se află o viață 

perfectă și veșnică. 

2 Nu încercați să vă imaginați cum va fi Casa Tatălui Divin. Așteptați până când spiritul vostru va 

ajunge să o cunoască, atunci când o va atinge prin ascensiune prin propriile merite. Vă spun cu adevărat că 

nu vă veți simți dezamăgiți, pentru că este surpriza divină care este păstrată ca o recompensă pentru fiecare 

copil al lui Dumnezeu. 

3 Această viață pământească este trecătoare și vă servește ca o treaptă pentru a vă înălța și ca un 

creuzet pentru a ajunge la viața adevărată. Învățătura pe care v-o dezvălui vă va arăta calea pentru ca prin 

această viață să puteți ajunge la lumină și pace și să vă eliberați de lanțurile materiale care vă supun lumii. 

Cel care deja aici își pregătește spiritul pentru această tranziție prin faptele sale de iubire pentru frații săi, 

la intrarea în lumea spirituală se va simți în adevărata sa casă, în adevărata sa patrie; el nu este străin acolo. 

Cel care însă intră nepregătit în această sferă infinită se va simți străin într-o lume străină. 

trebuie să simtă țara. - Unii nu cred în această viață, alții cred în ea, dar se tem de ea; dar există și cei care 

o doresc cu ardoare din cauza nenumăratelor lor suferințe. Acestora din urmă le spun: "Nu doriți să intrați 

în viața spirituală doar pentru că credeți că în ea veți găsi eliberarea de suferințe; pentru că vă promit ceva 

mai mult decât atât în această existență. Perseverează, suportă-ți durerea, roagă-te și meditează, iar distanța 

care te desparte de Mine se va scurta. Plânsul tău în această lume nu este etern, nu te-am creat pentru a-ți 

impune un chin greu. Înțelegeți că orice durere are o cauză, că această cauză este o imperfecțiune a 

voastră. De aceea, beți conținutul acestei cupe care vă va dezvălui multe învățături. Gândiți-vă la toate 

acestea înainte ca vocea Mea să vă cheme în lumea de dincolo. 

4 Astfel vorbesc întregii omeniri. Dar discipolilor mei le spun: Voi veți fi soldații mei curajoși, cei 

care lasă în urma lor o dâră de iubire și care poartă ca stindard pacea, fraternitatea și bunăvoința. Înțelegeți 

învățătura Mea, astfel încât să nu fiți confuzi de atâtea teorii și învățături care există în lumea de astăzi. 

Dar dacă, în cele din urmă, cineva se abate de la drum, este un semn că nu a înțeles Cuvântul Meu. De 

aceea vă spun: Cercetați Cuvântul Meu în mod critic dacă doriți, dar nu lăsați vântul să vi-l ia. Păstrați-o în 

inimile voastre, amintiți-vă-o în singurătatea voastră și repetați-o în liniștea aerului liber și veți simți din 

nou prezența mea, iubirea mea și mila mea. 

5 Care dintre ei vor deveni maeștri în învățătura Mea? - Înțelegeți că trebuie să învățați nu numai cu 

cuvântul, ci și cu faptele, căci acestea vor fi primul lucru pe care îl veți arăta lumii. Omenirea s-a săturat de 

cuvinte. Este un sacrificiu pentru a împlini Legea pe care v-a învățat-o Domnul vostru? În vremea Lui v-

am spus: "Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu". Și Ilie v-a spus acum: "Iubiți pe aproapele vostru 

și iubiți din nou pe frații voștri și veți primi pe Domnul Meu. 

Tatăl în toată slava Sa." 

6 Voi formați un popor sau, mai degrabă, o comunitate de ființe spirituale în mijlocul cărora M-am 

revelat acum și în toate timpurile. 

7 Mesia prezis de profeți și așteptat de patriarhi, Maestrul care a dat lumii Cuvântul și Viața Sa și a 

promis că va reveni, este același care s-a arătat astăzi în smerenia acestui popor, invizibil pentru ochiul 

material, dar plin de glorie și de măreție înaintea spiritului tău. Nu am venit să te rănesc, reproșându-ți 

modul în care M-ai tratat cândva. Nu putea Dumnezeu să prevadă soarta care Îl aștepta atunci când a 

devenit om? Adevărat vă spun că Tatăl a adus de bunăvoie această jertfă din dragoste pentru voi. El știa, 

chiar înainte de a veni, că îl așteaptă crucea, dar știa, de asemenea, că jertfa Sa îți va da lecția perfectă a 

celei mai pure iubiri și îți va arăta calea prin care vei obține iertarea păcatelor tale. 

8 Înțelegeți că eu sunt paznicul credincios care veghează asupra tuturor, atât asupra celor drepți, cât 

și asupra celor păcătoși. Precum hoțul care așteaptă noaptea pentru a-l surprinde pe cel adormit, eu intru în 

inima ta. De acolo iau cu Mine doar durerea, lăsându-vă Pacea Mea ca dovadă a Prezenței Mele. Învățați 
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să Mă simțiți pe Mine în evenimentele din viața voastră materială. Simțiți-Mă atunci când vă așezați în 

jurul mesei pentru a mânca pâinea voastră. Cu adevărat, vă spun, în acel moment sunt prezent. Mâncați în 

pace și eu voi fi cel care vă voi împărți pâinea - pâinea concordiei, a păcii și a binecuvântării. 

9 Cât de mult suferă Duhul divin când găsește discordie, rea-voință și lipsă de caritate în familii! 

Când vă întoarceți pe calea iubirii, veți simți imediat pacea prezenței mele. 

10 Învățăturile mele sunt foarte detaliate, astfel încât să puteți absorbi o parte din ele. Când cei pe care 

voi îi numiți străini vor veni în această națiune și vor afla despre această revelație, ei Mă vor întreba 

curioși: "Doamne, de ce iubești atât de mult această națiune și ai favorizat-o prin învățăturile Tale?". La 

aceasta le voi răspunde: "O iubesc la fel de mult ca și voi și ca toată omenirea. Dar nu toți m-ar fi înțeles în 

forma în care M-am făcut cunoscut - nu trebuie să-i considerați străini, ci să-i așezați la masa voastră și să 

vorbiți cu ei, căci printre aceste inimi se află cei care vor duce Cuvântul Meu la alte popoare. Ei vor 

semăna în calea lor și vor lupta ca niște soldați buni. Dar odată ce bătălia se va încheia și pacea va apărea 

ca un curcubeu divin pe firmament, un cântec spiritual de laudă va izbucni din partea tuturor copiilor mei 

care au fost în diferite puncte ale pământului, dar uniți în rugăciune și în luptă. Acest imn de laudă va fi cel 

care spune: "Slavă lui Dumnezeu în cele înalte și pe pământ pace oamenilor de bunăvoință". 

11 Astăzi sunteți încă asemenea unor copii care au nevoie de dragostea Tatălui lor. De aceea vă 

copleșesc cu mângâierile Mele, căci Eu sunt Tatăl vostru. Eu pătrund în inima ta și știu tot ce ai în ea. 

Nimeni nu poate avea secrete față de Mine, căci Eu locuiesc în voi. 

12 Când abia începuseți să ascultați acest Cuvânt, flacăra credinței voastre era slabă, lumina ei era 

mică. Dar, pe măsură ce ați înțeles treptat învățătura Mea, lumina credinței voastre s-a transformat într-o 

torță aprinsă. 

13 Adevărat vă spun că numai cu credință și cu o dorință neclintită de a împlini Legea Mea veți putea 

traversa acest deșert precum Israelul cel puternic din prima eră. 

14 Nu te retrage din fața încercărilor vieții și nu arunca în vânt învățăturile Mele, căci ele îți 

modelează sufletul. 

15 Cei puternici vor fi cei care vor fi cei mai buni martori ai manifestării Mele și ai adevărului Meu. 

Cei slabi vor căuta o modalitate de a pretinde că își îndeplinesc misiunea, în timp ce, în realitate, nu 

mărturisesc prin faptele lor dragostea și mila învățăturii Mele. 

16 Mai sunt încă câțiva ani în care puteți continua să ascultați aceste învățături, astfel încât să fiți 

pregătiți corespunzător pentru a transmite învățăturile Mele odată ce Cuvântul Meu (vorbit) se va sfârși. 

17 Chiar și acum vă spun că nu sunteți mai mult decât oricine altcineva, că convingerea pe care ați 

nutrit-o de a fi o națiune de ființe privilegiate este o eroare, pentru că Creatorul, în dragostea Sa perfectă 

pentru toate creaturile Sale, nu privilegiază pe nimeni. Vă spun acest lucru pentru că mâine veți prezenta 

fraților voștri Doctrina pe care v-am adus-o în acest timp, și nu vreau să apăreți celor care vin după voi ca 

ființe superioare, și nici să se creadă că meritul v-a făcut demni de a fi singurii care au auzit Cuvântul 

Meu. 

18 Ar trebui să fiți frați înțelegători, umili, simpli, nobili și milostivi. 

19 Ar trebui să fii puternic, dar nu îngâmfat, ca să nu-i umilești pe cei slabi. Dacă aveți o mare 

cunoaștere a învățăturii Mele, nu trebuie să vă lăudați niciodată cu cunoștințele voastre, ca nu cumva frații 

voștri să se simtă inferiori alături de voi. 

20 Ar trebui să fiți conștienți de faptul că tot ce ați acumulat în inimile voastre nu v-a fost dat pentru a 

acumula, ci pentru a face cunoscut adevărul Meu fraților voștri, dintre care fiecărui lucrător i s-a alocat un 

număr de către Mine. 

21 De ce să vă repetați de fiecare dată că orice bine pe care îl faceți va fi spre binele sufletului vostru? 

22 Nu nutriți dorințe egoiste, gândindu-vă doar la mântuirea și la răsplata voastră; căci dezamăgirea 

voastră va fi foarte dureroasă când veți intra în lumea spirituală, pentru că veți descoperi că în realitate nu 

ați câștigat nicio răsplată. 

23 Pentru ca să înțelegeți mai bine ceea ce vreau să vă spun, vă dau următorul exemplu: Există și au 

existat întotdeauna bărbați și femei care și-au făcut un scop din a face opere de caritate printre frații lor și 

totuși, când au venit la mine, nu au putut să-mi arate niciun merit pentru fericirea lor spirituală. Care a fost 

motivul pentru aceasta? Vă puteți imagina că au fost victimele unei nedreptăți din partea tatălui lor? 

Răspunsul este simplu, ucenicilor: ei nu puteau culege binele pentru ei înșiși, deoarece faptele lor nu erau 
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sincere. Căci atunci când întindeau mâna pentru a da ceva, nu o făceau niciodată dintr-un adevărat 

sentiment de milă față de cel care suferea, ci gândindu-se la ei înșiși, la mântuirea lor, la răsplata lor. Unii 

au fost împinși la aceasta de interesul propriu, alții de vanitate, iar aceasta nu este milă adevărată, pentru că 

nu a fost nici simțită, nici dezinteresată. Vă spun că cel care nu are în el sinceritate și dragoste nu seamănă 

adevărul și nici nu-și câștigă răsplata. 

24 Caritatea aparentă vă poate oferi multe satisfacții pe pământ, care provin din admirația pe care o 

stârniți și din lingușelile pe care le primiți; dar aparențele nu ajung în Împărăția Mea, ci doar cele 

adevărate. Acolo veți merge cu toții fără a putea ascunde cea mai mică spurcăciune sau necinste. Căci 

înainte de a vă prezenta în fața lui Dumnezeu, veți fi lăsat deoparte mantiile de gală, coroanele, insignele, 

titlurile și tot ceea ce aparține lumii, pentru a vă prezenta în fața Judecătorului suprem ca niște suflete 

simple care dau socoteală în fața Creatorului de sarcina încredințată. 

25 Înțelegeți că voi sunteți oamenii care au rătăcit încă de la Prima dată. Uniți-vă acum într-o singură 

voință, și atunci veți putea trăi miracolele Mele și veți putea spune: Dumnezeu ne-a iertat, Domnul ne 

copleșește cu dragostea Sa. 

26 Unii dintre voi vin aici în haina pământească a unui copil, alții în cea a unui tânăr sau a unei 

fecioare, iar alții în cea a unui bătrân. În aceste trupuri doar privirea Mea te poate descoperi. 

Numai eu știu povara pe care o poartă fiecare și ispășirea pe care o împlinește. Ciulinii care ți-au înfipt 

în picioare, numai Eu îi văd, și dragostea Mea este cea care îi îndepărtează pentru a-ți vindeca apoi rănile. 

27 Vreau ca Cuvântul Meu, pe care îl veți primi până în 1950, să vă unească pe toți, și să nu fie 

durere. Dar atâta timp cât veți spune: "Într-un astfel de loc nu este adevăr ceea ce se transmite", veți păstra 

în inimile voastre semințele divizării și ale discordiei. Aroganța și vanitatea voastră vă fac să vă simțiți 

superiori celorlalți (frățiile) și primii; dar în acest fel nu-l luați ca model pe Maestrul Divin. Cuvântul, care 

este una cu Tatăl, s-a făcut om din iubire pentru păcătoși, dar voi nu sunteți în stare să respingeți aroganța 

voastră, falsul vostru sentiment de sine, pentru a-i iubi pe frații voștri așa cum v-am învățat eu. 

28 Pentru a Mă face cunoscut acestui popor, a trebuit să-mi fac vocea audibilă din punct de vedere 

material, folosind un purtător de cuvânt uman care nu este nici măcar curat la minte și la inimă. Judecați 

acțiunile fraților voștri și, dacă le considerați imperfecte, le respingeți și vă distanțați de ele. Dar eu vă 

întreb: Aceasta este învățătura pe care v-am dat-o? Cât despre un nou Lazăr, am spus acestui popor: 

"Scoală-te și umblă!". Dar viața pe care i-am dat-o este ca ea să o consacre iubirii și slujirii aproapelui său. 

Dar voi nu ați încercat să trăiți blândețea Mielului, sunteți împietriți, împietriți la inimă, și de aceea există 

lupte și dezbinare în mijlocul vostru, făcându-vă asemenea națiunilor care sunt în război. Amintiți-vă că v-

am spus: Nu judecați pe fratele vostru, căci Dumnezeul și Domnul vostru va veni la vremea potrivită să vă 

judece. Nu imitați exemplele proaste ale bărbaților, acționați ca Maestrul vostru. Aveți un exemplu perfect 

pentru a vă învăța pe calea voastră de dezvoltare spre Orașul Făgăduinței, unde vă așteaptă dragostea 

Tatălui vostru. 

29 Vreți să apară printre voi acei profeți din prima eră, care vă avertizau pe străzi și în piețe cu strigăte 

de vaiet, ca să vă pocăiți și să vă căiți de fărădelegile voastre? Adevărat vă spun că i-ați crede nebuni și nu 

i-ați crede! Cu toate acestea, unii se vor ridica și vor vorbi mulțimilor de la porțile bisericilor și ale 

locurilor de închinare unde oamenii se adună pentru a Mi se închina Mie, și vor demasca falsitatea idolilor 

și vor proclama închinarea pe care Dumnezeu o dorește de la copiii Săi. 

30 Aici, printre voi, fiecare purtător de voce, instrument spiritual sau clarvăzător a fost un profet. 

Vocile lor, unite ca unul singur, s-au ridicat pentru a învăța acest popor calea (mântuirii) prin rugăciune, 

prin exercitarea milosteniei și prin închinarea lui Dumnezeu prin faptele voastre de iubire față de frații 

voștri. Cum se face că uneori vă abateți de la cale, deși aceasta este marcată cu sângele iubirii divine? Este 

posibil să o confundați cu drumurile pe care oamenii le-au marcat cu sângele fratricidului? 

31 Conștiința ta știe cât de multe motive am pentru a-ți vorbi în acest fel. Dar inima ta se împotrivește 

și crede că îți vorbesc cu o asprime excesivă. Apoi Mă întrebi cu remușcări și lacrimi dacă faci parte dintre 

cei care părăsesc această cale pătată sau care umplu de durere inima fraților lor? Eu vă spun că nu vă veți 

rătăci, căci calea Mea este clară și luminoasă, și oricine își deschide ochii și o caută o va găsi curând. 

32 Voi termina Cuvântul Meu și mai târziu vor veni oameni din țări îndepărtate să vă întrebe dacă este 

adevărat că Dumnezeu a venit la voi și v-a vorbit ca Maestru. Ce vei răspunde atunci și care va fi mărturia 

ta? 
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33 De mult timp bat la ușa inimii tale și de aceea am spus că sunt aproape de tine, dar tu nu mi-ai 

deschis ușile ca să intru să locuiesc în tine. Am rămas afară și am continuat să bat la ușă cu răbdare. 

34 Unul dintre cele mai grave defecte de caracter este cel al ipocriziei. Nu vorbiți cu voce tare despre 

iubire atât timp cât nu sunteți capabili să Mă iubiți în semenii voștri. Câți dintre cei care au condamnat 

sărutul lui Iuda nu vor să-și dea seama că ei i-au dat fratelui lor sărutul unei prefăcute fraternități și l-au 

trădat pe la spate! Pe câți dintre cei care spun că îi slujesc pe cei nevoiași îi văd aducând lumină, adevăr, 

caritate în schimbul banilor? - De ce, atunci când cineva te-a intimidat cu întrebările sale, te-ai purtat ca 

Petru în momentele sale de slăbiciune, negându-mă și afirmând că nici măcar nu mă cunoști? De ce vă 

temeți de "justiția umană" și nu de a Mea? Dar vă spun cu adevărat, între Justiția divină și păcatele voastre 

se interpune mijlocirea Mariei, Mama voastră cerească, care mijlocește mereu pentru voi. 

35 Vă învăț să conduceți mulțimile, deși v-am arătat deja în Era a doua cum să le conduceți fără ca ele 

să obosească - și anume, înviorându-le prin bunătatea Cuvântului Meu, hrănindu-le în deșert și făcând 

minuni pentru a le aprinde credința în inimile lor. 

36 V-am spus că odată cu anul 1950 se va încheia proclamarea Mea, pe care am avut-o cu voi prin 

intermediul organelor mentale ale purtătorilor de voce. Dar, de asemenea, vă spun că, înainte de a o 

încheia, vor fi purtători de cuvânt ale căror minți le voi închide înainte de timpul indicat, din cauza 

impurității și a lipsei lor de spiritualitate. Dar acest lucru se va face pentru ca ei să nu încurce pe nimeni cu 

învățături care nu conțin adevărul Meu. 

37 Lumina mea luminează, dar nu orbește și nu derutează. Eu sunt adevărul. Pătrundeți acest Cuvânt, 

apoi această revelație și conștiința voastră vă va spune dacă vă învață viața adevărată. 

38 Amintiți-vă că există două epoci prin care a trecut această umanitate până acum: Prima, care a fost 

luminată de lumina cunoașterii Legii divine; a doua, care a fost întărită de învățăturile iubirii divine pe 

care vi le-am dat în Isus. Deja un timp nou începe să-și răspândească razele asupra oamenilor, dar ei 

continuă să semene și să culeagă semințele răului, distrugându-se unii pe alții, făcându-și rău unii altora și 

luptând până la moarte frate contra frate. 

39 Au trecut secole și secole, și totuși oamenii nu obosesc să semene și să culeagă atâta rău, nici nu au 

obosit să facă să curgă atâtea lacrimi, nici nu au obosit să ude pământul cu sânge uman. Până la ce grad de 

amărăciune vor goli potirul durerii, pentru ca acesta să-i oprească din drumul lor inexorabil și să-i întoarcă 

pe calea cea adevărată? Tatăl vostru nu vrea ca voi să beți drojdia care a rămas pe fundul acelui potir. Și 

totuși, la asta vă străduiți cu mândria și ura voastră. 

40 Iubiți oameni, amintiți-vă că oamenii sunt flămânzi de pace. De ce nu vă pregătiți să le aduceți 

Vestea cea Bună prin faptele voastre de iubire, pentru a-i ridica la credință și la viața adevărată? De ce să 

nu le întindem o mână fraternă, generoasă și sinceră, chemându-i la reflecție și la rugăciune? 

41 Veți întâlni cu siguranță aroganța oamenilor de știință care cred că știu și controlează totul, care 

cred că au descoperit secretul infinitului. Dar cu câtă înțelepciune și dreptate îi voi chinui, și acesta va fi 

momentul în care acest popor, care știe deja să mărturisească despre Doctrina Mea, va vorbi despre Spirit, 

despre viața veșnică și despre cunoașterea comuniunii spirituale cu Dumnezeu. Vocea lui va ajunge până 

la națiunile pământului și această mărturie va fi ca o sămânță care germinează și cade pe un pământ fertil. 

42 Oamenii își vor deschide ochii spirituali la lumină. Dar vă spun cu adevărat, înainte ca acest lucru 

să se întâmple, ei vor trebui să primească multe vizite din partea naturii, prin care omenirea va fi 

consternată și zguduită. 

43 Când toate acestea se vor fi întâmplat, justiția inexorabilă a lui Dumnezeu va apărea și va pune 

capăt unei profanări atât de mari și unei mândrii atât de nemăsurate. 

44 Când încercarea grea se va încheia, mulți dintre cei care M-au uitat se vor întoarce la rugăciune, iar 

mulți dintre cei care credeau că pentru a descoperi și a cunoaște secretele naturii este indispensabil să 

renunțe la orice credință spirituală și la respectul față de Dumnezeu, își vor da seama de eroarea lor. 

Lumina mea îi va copleși și le va da ceea ce biata lor inteligență nu ar fi descoperit niciodată. 

45 Oamenii de știință au fost foarte nerecunoscători, pentru că L-au uitat pe Cel care a creat tot ceea 

ce ei sunt atât de mândri astăzi, crezând că au descoperit. 

46 Stupizi și nebuni au fost, de asemenea, pentru că au fost plini de mândrie și de un sentiment de 

superioritate, crezând că au pătruns în cunoașterea creației, deși o cunosc doar superficial. 
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47 Nimeni nu pătrunde în sfatul secret al lui Dumnezeu decât dacă El consideră că este bine să 

dezvăluie ceva din conținutul lui copiilor Săi. Acest lucru ar trebui să vă facă să înțelegeți că cine dorește 

să știe ce păzește Domnul în cuibul Său ascuns de înțelepciune trebuie să caute pe calea smereniei, a 

iubirii și a duhovniciei. 

48 Cea mai înaltă cunoaștere nu este rezervată oamenilor cu minți foarte dezvoltate, ci oamenilor cu o 

mare maturitate a spiritului. 

49 Ar fi de ajuns ca voi, martorii și ascultătorii acestui Cuvânt, să faceți cunoscută această învățătură 

la care oamenii nu s-au gândit și imediat, luminați de spiritul lor, ei vor ghici adevărul Meu în cuvintele 

voastre. 

50 Am nevoie de oameni de bunăvoință, de oameni curajoși și credincioși, sensibili la durerea străină 

și zeloși în împlinirea Legii Mele, astfel încât, ca emisari ai Mei, să treacă granițele, să traverseze țările și 

să răspândească cunoașterea acestui Mesaj Divin - oameni care să explice motivul vizitelor, al justiției 

Mele, al războaielor, al distrugerilor și al durerii; care să arate, de asemenea, calea sigură pentru a găsi 

pacea și sănătatea, fie că este vorba de cea a sufletului sau de cea a trupului. 

51 Din acest popor vor ieși vestitorii, profeții noului Meu Cuvânt, lucrătorii și semănătorii acestei 

învățături de iubire și spiritualizare, motiv pentru care trebuie să existe o purificare și o judecată printre 

voi. 

52 Acea revelație a Duhului Meu care a fost promisă de Mine în Era a Doua este cea la care sunteți 

martori în prezent, oameni buni. Amintiți-vă că sfârșitul său este deja aproape. Folosiți fiecare dintre 

învățăturile Mele, pentru că după 1950 ele nu vor mai fi auzite sub această formă. Ora este fixă și voința 

Mea este irevocabilă. Dacă nu Mi-aș ține cuvântul, nu aș mai fi Tatăl vostru, căci m-aș coborî la nivelul 

acelor oameni care astăzi se întăresc într-o intenție și mâine se trădează. 

53 În sfaturile lui Dumnezeu nu poate exista nicio schimbare, pentru că, din moment ce El cunoaște 

viitorul, nu poate greși. 

54 Dumnezeu a prevăzut totul de la început, cu dreptate și perfecțiune supremă. 

55 Înțelegeți ce vă spun, ca și voi să fiți statornici în faptele voastre, așa cum v-a învățat Stăpânul 

vostru. 

56 Vă vorbesc despre norul de lumină radiantă pe care ucenicii Mei din Era a Doua l-au văzut în 

Betania și pe care l-au văzut acum văzătorii. Adevărat vă spun că nici măcar cei care M-au văzut 

despărțindu-Mă între nori nu au înțeles sensul acelei manifestări. Nici cei care M-au văzut coborând în 

spirit în acel moment nu au înțeles sensul acelui "nor" până când Cuvântul Meu nu v-a explicat totul, iar 

mesagerii Mei spirituali vi l-au făcut pe înțelesul vostru cu cuvântul lor detaliat și clar. - Chiar și în cazul 

discipolilor din Epoca a doua, în momentele în care au privit înălțarea Maestrului lor fără să o înțeleagă, 

era prezentă o ființă spirituală care le-a explicat că lumea îl va vedea pe acest Isus, pe care ei îl vedeau 

plutind în sus între nori, coborând în același mod, adică în spirit, într-un timp nou. 

57 Această manifestare prezentă este împlinirea acelei promisiuni, o, popor. Dacă modul în care am 

venit pare prea puțin impresionant pentru vreunul dintre copiii mei, este pentru că nu au fost capabili să se 

ridice spiritual pentru a vedea lumina radiantă cu care Spiritul meu luminează noua eră. 

58 De asemenea, în Epoca a doua, mulți oameni care visau la venirea lui Mesia cel promis au fost 

dezamăgiți când au văzut simpla înfățișare exterioară a lui Hristos și, prin urmare, s-au lepădat de Mine. Ei 

nu au fost capabili să descopere prezența Împărăției Cerurilor, Împărăția Luminii și a Adevărului, prin 

sărăcia exterioară a lui Isus. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 76  
1 Este o zi de grație pentru tine. Voi veniți să ascultați Cuvântul Meu iubitor care vă inundă inima de 

iubire. Tremurați de bucurie la gândul că sunteți precursorii acelor generații de discipoli ai Mei care vor 

veni în curând pe pământ. Atunci mărturisești în fața Mea că ești prea neîndemânatic și prea slab pentru a 

îndeplini o sarcină demnă de Mine. Vă îndoiți pentru că nu M-ați înțeles. Dar nu v-aș trimite să îndepliniți 

o misiune atât de dificilă dacă v-aș vedea atât de slăbit cum sunteți în acest moment. Învățăturile mele 

coboară la voi zi de zi pentru a vă învăța și pentru a vă întări, astfel încât să vă pot trimite în luptă imediat 

ce veți fi puternici în credința voastră. 

2 Adevărat vă spun că, dacă cineva crede că păcătoșii nu sunt vrednici să fie salvați de Mine, nu Mă 

cunoaște. Nu vreau moartea pentru niciunul dintre copiii Mei și, încă o dată, sunt gata să mă sacrific 

pentru a-i salva și a-i conduce la viața adevărată. Înțelegeți că nu este posibil să existe o ființă care - creată 

pentru un scop anume - să poată determina schimbarea voinței Creatorului; iar voi ați fost creați pentru a 

vă înălța spre Mine pe calea adevărului. Aceasta este calea pe care oamenii au pierdut-o din cauza 

materialismului lor și pe care Eu v-o arăt din nou prin iubirea Mea. 

3 Voi face ca această umanitate, la fel ca poporul lui Israel, să rupă lanțurile robiei și să pornească 

spre poalele muntelui unde vor auzi vocea Mea care le va arăta calea spre Țara Făgăduinței. 

4 Nu am acordat întregii omeniri harul de a asculta Cuvântul Meu în această a treia eră; am făcut 

acest lucru doar cu cei care au putut să Mă simtă în această formă și să Mă creadă. Această manifestare, 

acest Cuvânt, trebuie să servească drept pregătire pentru ca întreaga umanitate să simtă mai târziu prezența 

mea sub o singură formă: cea spirituală. 

5 Nu vă temeți, oameni buni, fiți siguri că în această Horă a Destinului nu veți fi singuri, pentru că 

Natura va vorbi și forțele Naturii vor fi martore și vor îndeplini profețiile Mele, astfel încât omenirea să  

știe că acesta este al Treilea Timp, cel al manifestării Duhului Sfânt. 

6 Dreptatea Mea va veni asupra fiecărei creaturi și va atinge fiecare ființă umană, așa cum Îngerul 

Domnului a venit asupra Egiptului și a executat judecata Mea, în care s-au salvat doar cei care și-au 

însemnat ușa cu sânge de miel. 

7 Adevărat vă spun că în acest timp se vor salva toți cei care veghează și au credință în Cuvântul și 

în promisiunile Mântuitorului, Mielul divin, care s-a sacrificat pentru a vă învăța să vă rugați și să 

îndepliniți cu dragoste desăvârșită sarcinile ispășirii voastre, pentru că Sângele Meu vă va proteja ca o 

mantie de iubire. Dar cine nu veghează, cine nu crede sau cine blasfemiază va fi lovit, ca să se trezească 

din letargia sa. 

8 Se apropie anul 1950 și în curând va veni timpul judecății despre care vă vorbesc, timpul bătăliei 

dintre lumină și întuneric. Pregătiți-vă, oameni buni, priviți și rugați-vă, simțiți durerea fraților voștri. vezi 

cum trupurile și sufletele se îmbolnăvesc din ce în ce mai mult; plin de teamă de pericolele care îi pândesc, 

caută un far care să le lumineze și un balsam care să le vindece bolile. V-am pregătit să fiți păstorii acestor 

oi pierdute și să le aduceți la Mine pentru a le purifica sufletele, a le vindeca trupurile și a le deschide 

calea, insuflându-le iubire și dreptate, astfel încât să poată începe o viață nouă. 

9 Lumina mea a apărut pe acest pământ și se răspândește pretutindeni; ea adună în jurul meu copiii 

mei de toate rasele și credințele. Voi, cei care acum ascultați Cuvântul Meu, v-ați recăpătat darurile 

spirituale, sunteți vindecați și sunteți plini de putere. Odată ce omenirea va trăi aceste evenimente, vă va 

numi pe voi cei cu har. Ei îți vor cere să le dai puțin din acest adevăr pe care ți l-am dezvăluit și vor 

asculta cu nerăbdare cuvintele tale. Sunt mulți care ar trebui să citească deja această carte, dar care au 

întârziat să vină, și care vor veni când Cuvântul Meu va fi terminat. Dar pentru vremea aceea veți fi 

pregătiți și îi veți învăța cu dragoste, așa cum v-am învățat Eu. 

10 Nu te teme de întunericul în care trăiesc frații tăi, nici de "lepră", nici de sabia limbii lor. Se vor 

apropia de voi, unii cu reticență, alții cu înțelegere, și pe toți îi veți instrui cu dragoste. V-am vorbit cu 

iubire și cuvintele Mele au fost o mângâiere și o consolare pentru toți copiii Mei. Am venit în fața unor 

mari mulțimi de oameni, fără să mă intereseze că unii cred cuvintele Mele, iar alții le neagă. Am cultivat 

inima umană fără niciun fel de favoritism. Această udare prin iubirea Mea o va face roditoare și în scurt 

timp viața omului va fi transformată. După ce Cuvântul Meu va fi terminat, voi veți continua să fiți acolo 

ca discipoli ai Mei, îmi veți urma pașii și veți mărturisi prin faptele voastre adevărul învățăturii Mele. 
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11 Vreau să fac din voi un popor puternic, un luptător care să depășească obstacolele și să ajungă la 

scopul misiunii sale pentru a câștiga recompensa mare pe care i-am promis-o. Când v-am uns, v-am făcut 

să vă cunoașteți darurile spirituale și ați fost echipați pentru lucrarea zilei celei mari. Nu puneți la încercare 

aceste daruri spirituale, ci mai degrabă credeți în ele și nu încălcați credința. Nu Mă puneți la încercare, 

căci dacă o faceți, vă voi arăta întotdeauna Cine sunt! Dar dacă te-aș pune la încercare, ai deveni slab. 

12 Dacă vreți să-i vindecați pe bolnavi, faceți-o în numele meu și îndepliniți-vă sarcina cu umilință. 

Când voi face să se vadă sfârșitul vieții fraților și surorilor voastre, nu-mi cereți să le prelungesc existența. 

Fii călăuza acelor suflete care sunt chemate în lumea de dincolo și pe care le încredințez milei tale. Dar 

dacă sarcina ta este de a reda sănătatea trupului, de a simți durerea fratelui tău și de a-ți folosi darurile 

spirituale, de a-l sfătui și încuraja, atunci dragostea ta va face minuni. 

13 Îmi încredințezi acele inimi care, din cauza nesimțirii lor, nu au acceptat învățătura mea. Înarmați-

vă cu răbdare, pentru că, dacă aveți credință în Cuvântul meu, veți semăna această sămânță în toate inimile 

și voi acorda oamenilor care vă sunt încredințați dovezile necesare pentru convingerea lor. 

14 Vreau să vă amintiți mereu de învățăturile mele, pentru că nu am venit să vorbesc în gol, ci să pun 

lumina mea în mintea și în inima voastră. Nu uitați: dacă nu folosiți învățăturile mele, mulți flămânzi care 

mă așteaptă de mult timp vor pleca cu mâinile goale, pentru că știu că voi veni să corectez toate erorile. 

15 Aleșii Mei sunt împrăștiați cu înțelepciune în toate națiunile, toți au o misiune de îndeplinit din 

partea Mea. Unii vor veni în această națiune, aparent mânați de motive materiale: unii în căutare de 

muncă, alții în căutare de odihnă. Vreau ca până atunci să fiți pregătiți, să fiți deja discipolii Mei. Numai în 

acest fel Cuvântul Meu va găsi credință - prin exemplul și credința pe care oamenii sunt capabili să le 

ofere fraților lor. 

16 Eu sunt administratorul divin care vă va trimite la timpul potrivit pentru a împrăștia sămânța. Dar 

nu vreau să aud de la discipolii Mei următoarele cuvinte: "Învățătorule, Tu mi-ai spus că pământul era 

pregătit și curățat, iar eu am găsit spini și pietre pe care m-am împiedicat." 

Dar eu vă răspund: Nu v-am oferit o cale înflorită, ci v-am spus că este aceeași cale pe care a parcurs-o 

Isus în a doua eră și, după el, toți discipolii săi. 

17 Mă puteți urma cu toții pentru că sunteți puri. Înainte de a vă atrage la Mine, v-am purificat. De 

aceea, sunteți vrednici să semănați sămânța Mea în inima fraților voștri. Câmpurile sunt pregătite, căci 

Duhul lui Ilie a fost ca un sunet de clopot în acest timp, trezindu-i pe toți cei care dormeau. El vă trezește 

pentru ca voi să auziți vocea Mea și să nu-l lăsați pe Maestru să vorbească singur în deșert. Voi toți cei 

care vă împrospătați când ascultați Cuvântul Meu ați fost treziți de harul acestui Păstor spiritual. Adevărat 

vă spun că, atunci când vă văd adunați laolaltă ascultându-Mă, este plăcere la Mine, iar când nu vă 

apropiați de pom ca să mâncați din fructul lui, este întristare la Tatăl vostru. 

18 Am venit să vă unesc cu oamenii care au fost de mult timp împrăștiați în lume; vreau să unesc cele 

douăsprezece triburi pentru a face din ele una singură și a o trimite în rândul omenirii cu o misiune de 

pace. Dar când văd ingratitudinea acestor copii, nu pot decât să simt durere și tristețe. 

19 Îți încredințez pomul vieții veșnice, al cărui fruct dulce și glorios este sănătatea, bucuria și pacea. 

Le-am permis oamenilor să planteze diverși copaci și am văzut că majoritatea fructelor lor au fost amare, 

iar cultivatorii lor i-au făcut pe oameni să mănânce din ele. 

20 Cuvântul meu s-a întâlnit cu egoismul tău. De aceea v-am spus să aduceți la cunoștința fraților 

voștri ceea ce vă voi transmite. Dar voi vreți doar să vă reîmprospătați cu manifestările Mele, fără să vă 

asumați îndatoriri față de alții. Dar Maestrul nu v-a chemat pentru a vă da învățături inutile, ci v-a spus să 

învățați această lecție divină pentru a o folosi mai târziu în viață, aplicând-o aproapelui vostru. Îți dezvălui 

în acest moment că spiritul tău are o datorie veche față de oricine vine la tine cu o suferință, o nevoie sau o 

cerere. Gândește-te cu câtă iubire îi așez pe calea vieții tale, pentru ca tu să-ți împlinești reparația, făcându-

i obiectul carității tale. 

21 De mult timp vă vorbesc pentru a forma în sânul acestui popor un nou grup de apostoli. Generație 

după generație a auzit Cuvântul Meu și totuși nu-i descopăr pe cei care, prin statornicia lor, sunt stâlpii 

Templului Meu. 

22 Anul 1950 va veni surprinzător de repede pentru voi și, dacă atunci nu veți mai asculta Cuvântul 

Meu, vă veți simți ca niște orfani. 
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23 Justiția mea trebuie să vă chinuie până când veți înțelege că trebuie să vă uniți și să formați un 

popor plin de armonie și fraternitate. Aceste vremuri se apropie și acum, când mai aveți timp să vă 

pregătiți, vă spun cu dragoste: nu așteptați ca niște adormiți până când va veni acel ceas. 

24 Unirea (a diferitelor comunități) vi se pare dificilă și vă este imposibilă reconcilierea și 

fraternitatea cu toate popoarele pământului. Dar, cu adevărat, vă spun, oamenii se vor recunoaște și se vor 

iubi în sfârșit. 

25 Odată ce oamenii își supun liberul arbitru conștiinței lor și lucrează în armonie cu voința divină, 

vor simți că povara vieții devine mai ușoară și că nimic nu obosește trupul sau sufletul. 

26 Cât de mult dorește Tatăl ca voi toți să vă simțiți ca niște copii față de Mine și nu ca niște acuzați! 

Ori de câte ori părăsiți pământul și vă prezentați în fața Mea pentru a da socoteală de îndeplinirea misiunii 

vieții voastre, vă simțiți împovărați de acuzațiile pe care vi le face conștiința. Dar acum este timpul să 

cântați un cântec de triumf și de bucurie la sosirea voastră în lumea de dincolo, pentru că îi puteți spune 

Tatălui vostru: "Doamne, totul este împlinit!" 

27 Dacă drumul ar fi fost larg, toată omenirea ar fi ajuns deja în vârful muntelui. Dar cum calea a fost 

plină de încercări și poarta îngustă, a fost necesar să se dobândească merite pentru a putea avansa pe ea. 

28 Este imposibil ca în această lume să aveți deja o idee despre ce sau cum sunt Împărăția, Cerul și 

Slava Mea. Vreau să te mulțumești să știi că este o stare de perfecțiune a sufletului, din care acesta trăiește, 

simte și înțelege viața minunată a spiritului, pe care în prezent nu o poți înțelege sau imagina. 

29 Vă spun că nici măcar sufletele care trăiesc pe planuri mai înalte decât cel în care vă aflați nu 

cunosc realitatea acelei vieți. Știi ce înseamnă să trăiești "în sânul Tatălui"? Doar atunci poți ști dacă 

trăiești acolo. Doar o vagă presimțire, o vagă bănuială a acestui mister îți atinge inima ca un stimulent pe 

calea ta de dezvoltare. 

30 Vino la Tatăl pe calea îngustă a iubirii, care este milă, care este iertare, care este smerenie, și vei 

lua de la El durerea Lui. 

31 Oameni buni, v-am văzut plângând peste lume. Fiți binecuvântat! Inima ta începe să simtă durerea 

extraterestră. Te-am văzut ridicându-ți gândurile către Mine în liniștea nopții pentru a-mi cere pace și 

balsam pentru umanitate. Cu adevărat vă spun, nu știți cât de mult se dă lumii prin rugăciunea voastră! 

32 Nu vă îngrijorați dacă în această viață nu veți experimenta rezultatul cererilor și lacrimilor voastre 

pentru cei pe care nici măcar nu-i cunoașteți. Dalta durerii îți netezește inima și Cuvântul Meu te îndeamnă 

la caritate în fiecare clipă. Astăzi înțelegeți puterea pe care o dețineți prin facultatea gândirii, precum și 

prin alte facultăți pe care nu le-ați cultivat până acum. În tine există o viață care este încă necunoscută. 

33 Vă puteți imagina durerea unui spirit atunci când, la întoarcerea în valea spirituală, își dă seama că 

nu și-a putut îndeplini sarcina în lume și nici nu a reușit să-și dezvăluie abilitățile și calitățile în fața 

trupului? În acest timp vă dau din nou învățăturile Mele, deși vi le-am dat deja în învățătura pe care v-am 

dat-o în Era a Doua, dar nu le-ați putut înțelege atunci. Tot ceea ce nu puteai înțelege cu adevărat, ai 

considerat un mister și ai întins un văl peste el. Acest văl este cel pe care îl rup acum cu lumina mea, 

pentru ca misterele să vă arate adevărata lor natură. 

34 De aceea v-am spus că nu ați recunoscut puterea gândului. Astăzi vă spun că gândul este voce și 

auz, că este armă și scut. Creează, dar și distruge. Gândul scurtează distanța dintre cei care sunt departe și 

îi regăsește pe cei cărora le pierduse urma. Cunoașteți-vă armele înainte de a începe bătălia. Cel care știe 

să se pregătească va fi puternic și invincibil. Nu va fi necesar să mânuiți arme criminale. Sabia ta să fie 

gândul curat și tare, iar scutul tău credința și caritatea. Chiar și în tăcere, vocea ta va răsuna ca un mesaj de 

pace. 

35 Aceasta este învățătura pe care vă învăț acum și vă spun cu adevărat că cuvintele Mele nu se vor 

pierde, așa cum nici măcar o picătură din sângele vărsat pe Calvar nu a fost inutilă. Nu vă iau decât câteva 

clipe din timpul pe care vi l-am acordat pentru viața materială, prin care puteți obține viața veșnică. Aceste 

momente sunt neprețuite. 

36 Nici măcar nu ți-am cerut să crezi în Mine atunci când ai găsit drumul tău aici. Eu am fost cel care 

v-am precedat și v-am dat dovezi prin vindecarea bolilor voastre fizice, dându-vă pace în spirit sau ceva ce 

credeați că este de neatins. După aceea, când ați crezut în Mine și v-ați dedicat cu credință împlinirii Legii 

Mele, i-am indicat fiecăruia sarcina sa, pentru ca el să nu se abată de la cale și să ia asupra sa doar ceea ce 

i se cuvine și să dea milă și iubire fraților săi, așa cum am făcut Eu cu voi. 
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37 Credeți că toți cei care predau sunt maeștri? Credeți că toți cei care se numesc slujitori ai lui 

Dumnezeu sunt emisarii Mei sau că Eu le-am dat sarcina pe care o îndeplinesc? Credeți că toți cei care 

conduc, guvernează și comandă în lume au abilitățile necesare pentru a îndeplini această sarcină? Nu, 

oameni buni! Cât de puțini sunt cei care își îndeplinesc cu adevărat misiunea care le-a fost încredințată! În 

timp ce unii își însușesc o poziție care nu le aparține, cei care ar trebui să o ocupe se văd umiliți și înjosiți. 

- Eu, care sunt Dumnezeul vostru, a trebuit să vin pentru a vă oferi comuniune spirituală, iar Eu, care sunt 

Regele vostru, a trebuit să vin pentru a vă guverna, pentru a vă face să avansați pe calea evoluției. 

38 În trecut, ați acumulat doar cuvinte pe care nimeni nu v-a învățat să le înțelegeți sau să le 

interpretați și care nu au făcut decât să vă încurce. Cine dintre voi - după ce a primit Cuvântul Meu ca pe o 

sămânță și roua roditoare a Luminii Mele care îi explică totul - mai crede încă în focul veșnic al iadului? - 

Niciuna. Astăzi știi că nu frica de pedeapsă trebuie să te facă să te supui Legii mele, ci dragostea ta, 

născută din adâncul inimii tale. Acele vremuri în care sufletul tău tremura în fața dreptății unui Dumnezeu 

înfricoșător și inexorabil s-au terminat. Ceea ce v-am dezvăluit la figurat în trecut a fost interpretat greșit. 

Ceea ce vreau să știți este următorul lucru: Când conștiința unui păcătos reușește să întoarcă sufletul de la 

atașamentul său față de materie și îi arată toate greșelile sale, înțelegerea ingratitudinii sale îl va aduce la 

pocăință, iar rușinea pe care o suferă va fi atât de puternică încât, în comparație cu ea, ideea falsă a unui 

foc material ca element purificator al sufletului îți va părea slabă. 

39 Conștiința este lumina lui Dumnezeu, iar această lumină este focul iubirii care mistuie orice 

impuritate. Iată, acesta este "focul" în care sufletul se topește pentru a se ridica din nou plin de lumină. 

40 Vă mai spun că, așa cum în conștiință există acel foc care nu este un foc material, tot așa există în 

suflet întuneric și abandon, care nu sunt ca cel pe care îl aveți în lume și nici ca cel pe care vi-l imaginați. 

41 Cum ai putea crede că în Ziua Judecății de Apoi trupurile morților se vor ridica și se vor uni cu 

sufletele lor pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu? Cum poți interpreta în acest fel ceea ce ai fost 

învățat în alte momente? 

42 Carnea este din această lume și în ea rămâne, în timp ce spiritul se ridică liber și se întoarce la viața 

din care a venit. "Ceea ce este născut din carne este carne, iar ceea ce este născut din Duhul Meu este 

duh." "Învierea trupului" este reîncarnarea sufletului, și dacă unii cred că aceasta este o teorie umană, iar 

alții dintre voi cred că este o nouă revelație - în adevăr vă spun că am început de la începutul omenirii să 

fac cunoscută lumii această revelație! Puteți găsi dovada acestui lucru în textul Scripturii, care este o 

mărturie a faptelor Mele. 

43 Dar în acest timp, această revelație a ajuns la spiritul vostru în timp ce se afla într-un stadiu 

superior de dezvoltare și, în curând, va fi acceptată pe bună dreptate ca una dintre cele mai drepte și mai 

iubitoare legi ale Creatorului. Respingeți ideea pe care ați avut-o despre "Ziua Judecății"; pentru că nu este 

una dintre zilele voastre, deoarece este o perioadă de timp, iar "sfârșitul lumii" nu este cel al planetei pe 

care trăiți, ci sfârșitul vieții egoiste pe care ați creat-o pe ea. 

44 Adevărat vă spun: Voi trăiți deja în "Ziua de 

Doamne", sunteți deja sub judecata Lui. Cei vii și cei morți sunt judecați în acest moment, faptele trecute 

și prezente sunt cântărite pe aceste balanțe (de judecată). Deschideți ochii pentru a fi martori că Justiția 

Divină se face simțită pretutindeni. 

45 În acest moment trebuie să rămâi puternic, pentru că furtuna s-a dezlănțuit și ispitele te pândesc la 

fiecare pas. Părăsiți Sodoma și Gomora - orașe păcătoase - și nu vă întoarceți cu fața înapoi, căci ele vă 

invită (să rămâneți) și, de vreme ce v-ați eliberat deja, nu vă scufundați înapoi în sânul lor, căci s-ar putea 

ca după aceea să nu mai aveți puterea de a vă despărți de ele. Mergeți fără să zăboviți spre cetatea păcii, 

cetatea care se va instala în inima voastră la momentul potrivit. 

46 Cât va dura judecata? - Voi nu știți, dar vă spun cu adevărat că timpul de purificare va fi scurtat de 

mila mea divină. - Vouă, bătrânilor care sunteți profund întristați pentru că mintea voastră vă spune că pe 

pământ nu veți mai experimenta victoria Legii Mele, vă spun cu adevărat: cine vă poate spune cu 

certitudine că nu vă veți întoarce apoi în lume pentru a fi martori la venirea Împărăției Mele și pentru a 

face încă un pas pe calea evoluției? Celor care nu se întorc, le spun că din lumea de dincolo îi voi face să 

vadă victoria dreptății Mele, iar vocea și prezența acestor ființe vor fi simțite pe pământ. 

47 Eu v-am dat o nouă învățătură. Cu ea am distrus ideile greșite, pentru că ați interpretat învățăturile 

anterioare într-un mod pământesc-material. Realizează că îți vorbesc sub diferite forme. Vă prezint una și 
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aceeași învățătură în moduri diferite, astfel încât să nu rămână nimeni care să nu înțeleagă Cuvântul Meu. 

Amintiți-vă că, la toți cei care Mă ascultă, nici spiritul, nici mintea nu au același grad de dezvoltare. Știu 

de ce are nevoie fiecare; de aceea, umanizez și limitez Cuvântul meu până când îl fac pe înțelesul tuturor și 

al fiecăruia dintre copiii mei. 

48 După ce v-am dat instrucțiunile Mele și pentru ca voi să trageți concluziile corecte din ele și pentru 

ca interpretarea voastră să fie corectă, vă trimit mesagerii Mei spirituali, mesagerii și interpreții Cuvântului 

Meu, pentru ca ei să vă ajute în studiul vostru și să găsiți sensul revelațiilor Mele. 

49 Vreau să înțelegeți importanța studierii și înțelegerii Cuvântului Meu, pentru că fiecare cuvânt 

conține fie o revelație, fie o profeție, o judecată sau o instrucțiune pentru spiritul vostru. 

50 Cei care acordă Lucrării Mele importanța pe care o are în această a treia eră și care se adâncesc în 

studiul Cuvântului Meu, vor vedea înflorirea și desfășurarea multor daruri care erau ascunse în ființa lor. 

Ferice de cei care se trezesc la glasul Domnului lor, pentru că atunci când vor porni să-și îndeplinească 

sarcina, își vor da seama că nu sunt niște proscriși sau niște nenorociți, așa cum au crezut, și vor afla, în 

plus, că nu au fost niciodată uitați de Tatăl lor. 

51 Cei care, din nebunie, necredință sau materialism, nu-și dezvoltă darurile și abilitățile spirituale în 

această perioadă, se vor trezi copleșiți de fiecare dată de marile evenimente și de vizitele care sunt 

destinate să aibă loc în această perioadă. De aceea vă spun: Pregătiți-vă, vegheați și rugați-vă, treziți 

omenirea! 

52 Ați observat trezirea voastră spirituală? Sunteți convins că ați dormit cu adevărat? Atunci faceți 

fraților voștri ceea ce Cuvântul Meu a făcut cu voi și veți putea iniția dialogul de la spirit la spirit. 

53 Când vorbiți despre Mine și depuneți mărturie, vorbiți clar, ca să nu derutați pe nimeni. Am venit 

ascunsă în spatele unor secrete sau învăluită în întuneric? 

Eu am venit într-adevăr în spirit, invizibil pentru ochii voștri umani, dar spiritul nu înseamnă mister sau 

întuneric, ci lumină, adevăr și claritate pentru cel care știe să observe fără prejudecăți și să examineze cu 

bunăvoință. 

54 Îi las pe acești oameni, care au fost martori ai manifestării Mele prin intermediul organului uman al 

intelectului, să știe: Pentru ca timpul pe care l-a consacrat acestui studiu și lupta pe care a dus-o pentru a 

rămâne neclintit printre oameni să dea mâine roade demne de meritele sale, atunci când acest Cuvânt nu va 

mai răsuna prin purtătorul de voce, trebuie să fi acumulat în inima sa toate învățăturile Mele, astfel încât să 

poată da mărturie despre acest adevăr. 

55 Poporul Meu îmi spune în inimile lor: "Stăpâne, de mulți ani ascultăm Cuvântul Tău divin fără să 

reușim să pătrundem în miezul învățăturii Tale. Cum atunci, în cei câțiva ani în care încă Te mai putem 

auzi, putem ajunge la echiparea pe care Tu ne-o ceri?". Dar vă spun că, dacă nu ați ajuns atât de departe 

încât să înțelegeți revelația Mea, este doar pentru că v-a lipsit adunarea interioară și contemplarea pentru a 

înțelege mai bine învățăturile pe care vi le-am dat până acum. 

56 Vreau să vă acord un har prin care să vă însușiți toată înțelepciunea pe care v-am dat-o în Cuvântul 

Meu. Dar să nu credeți că acest har constă într-o prelungire a șederii Mele cu voi. Nu! Ce rost ar mai avea 

să mai stau după ce v-am spus totul și am lăsat totul în dosare? Harul despre care vă vorbesc va veni la voi 

imediat după ce Cuvântul Meu va înceta să mai răsune în 1950. Atunci vă voi acorda un timp pentru a vă 

dedica citirii nenumăratelor învățături pe care vi le-am dat. Vă veți dedica unei contemplări și unui studiu 

aprofundat, care vă va ajuta să descoperiți tot conținutul spiritual pe care Cuvântul l-a revărsat asupra 

oamenilor în proclamarea Sa. 

57 Prin acest studiu vă veți spiritualiza treptat și veți crește în cunoaștere și în echipare. Atunci veți 

exclama cu bucurie: "Doamne, fii binecuvântat, căci ne-ai dat ocazia să folosim acea bogăție de lumină pe 

care ne-ai adus-o și care a dispărut deja din inimile noastre". 

58 Acesta este al treilea Testament al Unicului Dumnezeu Născut, care s-a făcut cunoscut omenirii în 

trei forme diferite de revelație și în trei perioade diferite de timp. 

59 Nu puteți nega faptul că, în timpul manifestării Mele, darurile Mele de har au fost cu voi, deși 

dreptatea Mea era de asemenea prezentă. Toate acestea v-au ajutat să înțelegeți că a fost cu adevărat o 

revelație divină și că este sigur că a început o nouă eră pentru omenire. 
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60 O, națiuni binecuvântate, deși nu simțiți apropierea Prezenței Mele și nici nu sunteți conștienți că 

ați intrat în noua eră, care este una a luminii și a dreptății, Eu vă dau iubirea Mea, iertarea Mea și 

binecuvântarea Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 77  
1 Bine ați venit, iubiți lucrători, voi care v-ați transformat în tovarășii mei de luptă și de muncă. 

2 Bucuroși îmi oferă rodul muncii lor cei care au îmbrățișat această cruce cu dragoste, căci sunt 

fericiți să știe că îl slujesc pe Tatăl vostru. Alții vin la Mine triști și abătuți; ei sunt cei care, când au auzit 

pe stradă că se strigă după ei eretici, trădători sau vrăjitori, au fost cuprinși de frică și rușine și de atunci  s-

au ascuns de privirile semenilor lor, iar când în sfârșit vorbesc despre Lucrarea Mea, o fac pe scurt, cu 

teamă și nesiguranță. Ce roade vor putea produce aceste inimi temătoare și ce pace le poate aduce 

cunoașterea faptului că sunt ucenici ai acestei învățături? 

3 Vreau ca discipolii mei să se simtă stăpâni pe ei înșiși în toate ocaziile, să mărturisească adevărul 

învățăturii mele în fața fraților lor prin faptele lor de iubire, cu fața ridicată și cu pace în inimă, căci toate 

acestea vor fi dovada convingerii ferme a adevărului la care s-au dedat și o mărturie de credință și de 

vrednicie printre frații lor. 

4 Celor slabi și temători le voi vorbi cu cuvinte care le vor înălța sufletele deprimate și le vor 

înflăcăra credința. Îi voi convinge că nimeni în lume nu le poate prezenta o învățătură mai perfectă și mai 

spirituală decât cea pe care v-am dezvăluit-o în acest moment. 

5 Când această certitudine le va pătrunde în inimă, nu se vor mai ascunde de privirile fraților lor, nu 

le va mai fi rușine și nu vor continua să tacă. Își vor ridica chipul, vor pune în acțiunile lor lumina pe care 

o radiază învățătura mea și nu se vor teme de judecata nimănui, pentru că sunt împăcați cu conștiința lor. 

6 Ți-am dat o învățătură și ți-am explicat-o în cuvinte ușor de înțeles, astfel încât să o poți pune în 

practică cât mai curând. V-am învățat principii pe care, întrucât sunt gravate în inimile voastre, le puteți 

păstra în minte în fiecare moment al vieții voastre, astfel încât să puteți mărturisi adevărul Meu fără teamă 

și fără teamă atunci când oamenii vă cer dovezi. 

7 Nu v-am oferit tronuri, coroane sau comori ale lumii, ci cunoașterea facultăților spiritului. Dar 

adevărat vă spun că unul din aceste daruri ale spiritului valorează mai mult decât toate împărățiile 

pământului. 

8 Dar eu vă spun: deși știți că ceea ce v-am dat este de o valoare infinită, nu vă lăsați învinși de 

aceasta. Fiți conștienți că eu, Regele vostru, Stăpânul tuturor lucrurilor create, am venit la voi cu umilință 

și fără să mă laud. 

9 Cine vrea să cunoască Împărăția mea, să locuiască în ea și să posede bogățiile ei, trebuie să le 

câștige prin iubire și prin umilință. 

10 Spiritul Meu îi invită pe toți în Împărăția Mea, nu numai pe locuitorii acestui pământ, ci și pe 

oamenii din toate națiunile. Sămânța mea este împrăștiată în întreaga lume; cei care au fost și vor continua 

să vină în mijlocul omenirii pentru a împărtăși Vestea cea Bună, pentru a-i trezi pe oameni din letargia lor 

și pentru a deschide calea. Ei vor trezi mari mulțimi și le vor arăta calea spre spiritualizare. Ele vor preceda 

națiunile precum steaua care i-a călăuzit pe magi în a doua eră și le-a arătat locul nașterii Mântuitorului. 

11 Este menit să mă manifest prin fiecare dintre cei marcați de mine, iar manifestările mele vor fi 

pline de lumină, putere și mângâiere. Ei vor fi călăuzitorii Mei, profeții Mei, inspirații Mei, vor fi apostoli 

ai spiritualizării, doctori, ghizi și consilieri. Toate acestea despre care vă vorbesc au fost deja scrise și 

prevăzute. 

12 Aici l-ați avut pe mesagerul Erei a Treia, prin gura căruia a vorbit Ilie, care a pregătit Noua Eră; i-

ați avut pe purtătorii de voce prin a căror mediere a răsunat Cuvântul Meu. 

În alte zone veți avea mesajul meu sub diferite forme, care va servi la pregătirea spirituală, așa cum a făcut 

această vestire pentru voi. 

13 Mesajul va fi scurt, dar când va fi dat, cei care l-au primit vor trebui să se angajeze să îl urmeze cu 

faptele lor de iubire. 

14 Omenirea se va uni spiritual prin intermediul acestor mesaje, pentru că esența lor va fi una: 

Adevărul meu. 

15 Nu lăsați pe nimeni să denatureze sau să schimbe sensul revelațiilor Mele, astfel încât, atunci când 

va veni ora întâlnirii voastre, să nu vă simțiți jigniți de interpretările diferite. 

16 Voi, care primiți o revelație clară și extinsă, așa cum este raza mea de lumină care a devenit 

Cuvântul, sunteți în această eră cei mai responsabili față de această Lucrare și față de umanitate. Ferice de 
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ucenicii care sunt credincioși învățăturii Mele, fericiți cei care caută cu sârguință Cuvântul Meu, căci în ei 

va fi înțelepciune. 

17 Unii participă la mitingurile Mele din obișnuință și, în timp ce Cuvântul Meu le vorbește inimii lor, 

mintea lor se rătăcește în alte locuri, ocupată fie cu griji grele, fie cu planuri inutile. Vă spun: nu dormiți în 

timpul învățăturilor mele, pentru că nu știți când vă voi chema să îndepliniți o misiune dificilă. 

18 Mă întrebați de ce Mă manifest prin mijlocirea unui om ignorant, iar Eu vă spun că ignoranța lui se 

află în mintea sa neinstruită, dar nu în spiritul său, care este deja dezvoltat. - unii spun: "Doamne, cu câtă 

exactitate se adeveresc previziunile Tale!" alții Îmi spun cu durere în suflet că se tem să nu fie ca 

trădătorul dintre apostolii Mei, constrânși de povara grea a grijilor și îndatoririlor pe care le au pe pământ. 

Dar eu vă spun: "Priviți-mă, trebuie să fiu atent la nevoile tuturor lumilor și ale tuturor ființelor care 

alcătuiesc universul, dar am coborât la voi pentru a vă aduce o lumină, o speranță sau o picătură de balsam 

vindecător". 

19 Ți-am promis odată că mă voi întoarce în umanitate și iată-mă aici pentru a-mi îndeplini această 

promisiune, chiar dacă au trecut multe secole. Spiritul vostru a tânjit după prezența Mea în dorința sa de 

pace, în foamea sa de adevăr, în dorința sa de cunoaștere, iar Spiritul Meu a coborât pentru a vă permite să 

auziți învățătura conform vremurilor în care trăiți. Cum pot oamenii să vrea să continue să trăiască o viață 

așa cum au trăit până acum? Nu mai este în pas cu vremurile actuale să continuăm să rămânem în stagnare 

spirituală sau în inerția spirituală a practicării riturilor și tradițiilor. 

20 Oamenii ar trebui să își cunoască deja mai bine Tatăl, să simtă în inimile lor durerea aproapelui și 

să privească cu ochii spiritului ființele fără lumină, care rătăcesc prin spațiu și îi umplu de durere și 

întuneric pe frații lor încarnați, pentru a-i putea conduce cu rugăciunile lor pe calea ascensiunii spirituale. 

21 La dreapta și la stânga ta sunt cei nevoiași, chiar și cei morți pentru viața harului, iar tu îi lași să 

treacă pe lângă tine pentru că nu știi ce să faci cu ei. Dar dacă nu știi ce să faci în privința unuia dintre 

frații tăi, ce vei face când vei vedea că izbucnesc războaie mondiale și că durerea se înmulțește și se 

revarsă? Te simți prea neînsemnat și neputincios pentru a-i ajuta cumva pe cei care suferă. 

22 A fost necesar să vin în această perioadă de durere pentru a vă reaminti învățături uitate și pentru a 

vă dezvălui noi învățături. Nu va fi necesar să faceți minuni așa cum vi le imaginați. Vă spun cu adevărat 

că deseori faceți adevărate minuni pe care numai eu le știu, pentru că nici măcar voi nu le cunoașteți. 

23 Vă cer doar ca credința voastră să fie mare, să practicați rugăciunea duhovnicească și să rămâneți 

constanți în bine, atunci ochii voștri vor fi martori la mari minuni. 

24 Am promis omenirii că mă voi întoarce într-o altă perioadă și iată-mă aici, îndeplinindu-mi 

promisiunea. A trebuit să vin din nou pentru a completa o învățătură pe care v-am dezvăluit-o în două 

epoci, ultima parte fiind păstrată pentru acest Al Treilea Timp. 

25 Nu inima voastră Mă aștepta, deoarece nu avea cunoștință de promisiunea revenirii Mele, deoarece 

Cuvântul Meu și profețiile Mele despre a doua eră sunt foarte puțin cunoscute. Spiritul vostru a fost cel 

care M-a primit pentru că a păstrat promisiunea Mea în el însuși și a fost capabil să simtă prezența 

Creatorului prin trezirea conștiinței și a apreciat esența Cuvântului divin atunci când a atins corzile 

sensibile ale inimilor voastre. 

26 Acesta a fost un timp de har în care, conform voinței Mele, ar trebui să simțiți prezența spirituală 

foarte aproape, deoarece am umanizat Cuvântul Meu, am permis utilizarea lumii spirituale pentru afacerile 

pământești până la o anumită limită și v-am permis să vedeți ceva din lumea de dincolo și, de asemenea, 

din viitor prin intermediul darului vederii spirituale. 

27 Toate aceste manifestări spirituale ți-au orbit mintea pentru o scurtă perioadă de timp, pentru că te-

am găsit confuz. Voi auziți Cuvântul Meu și, deși este clar, nu reușiți să-i înțelegeți sensul. Știți că această 

învățătură a coborât de la Mine, liberă de orice influență omenească, și totuși o amestecați cu cultele și 

riturile specifice idolatrilor și fanaticilor. Știți destul de bine că această învățătură este spirituală și ați dori 

să fie ceva tangibil sau vizibil pentru ochii materiali. 

28 Ați fost orbiți de potopul de lumină care s-a revărsat peste spiritul vostru. Nu sunteți încă în 

măsură să descoperiți esența acestei revelații. Dar, cu adevărat, vă spun, această confuzie va fi doar 

temporară și, pe măsură ce pătrundeți în miezul Cuvântului Meu, veți dobândi cunoașterea adevărului și 

spiritualizarea, atât în interpretarea Doctrinei, cât și în practica ei. 
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29 Nu totul în voi a fost imperfect și impur, a existat ceva prezent care v-a permis să înțelegeți 

emoțional mesajul Erei a Treia, iar acel ceva a fost sensibilitatea voastră la spiritualitate, motiv pentru care 

v-am numit pionieri ai spiritismului printre popoarele pământului. 

30 Acest mesaj pe care îl primiți de la Maestrul vostru prin intermediul purtătorului de voce a fost o 

instrucțiune pregătitoare, pentru că proclamarea Mea sub această formă se va încheia în curând, iar atunci 

veți începe să vă uniți cu Mine din spirit în spirit și veți porni spre popoare și națiuni pentru a transmite 

mesajul de spiritualizare care vestește omenirii că a răsărit a treia eră, că epoca spirituală a început. 

31 Atâta timp cât nu înțelegeți și nu înțelegeți doctrina spiritismului, nu vă voi permite să începeți să 

predicați, căci Cuvântul Meu este grâu divin care nu trebuie amestecat niciodată cu altă sămânță sau cu 

neghină. 

32 Înainte de a fi lumină în mintea voastră, vor fi lupte în mijlocul vostru. Dar este necesar ca această 

luptă să izbucnească pentru a vă obliga să reflectați și să vă cufundați în Lucrarea Mea până când o veți 

recunoaște cu precizie și claritate, până când îi veți descoperi adevărul și esența. Atunci, când această luptă 

se va încheia, când spiritele se vor calma și vârtejul se va liniști, oamenii vor trece de la întuneric la lumină 

și vor deveni vestitorii unei doctrine a păcii, a unei doctrine a moralei divine și a unei înțelepciuni 

profunde și adevărate care va dezvălui oamenilor cele mai neașteptate secrete care îi vor ajuta să fie mari, 

înțelepți, puternici și înălțați din punct de vedere spiritual. 

33 Căutați nemurirea sufletului prin practicarea Doctrinei Mele a Iubirii. Câmpurile sunt în condiții 

adecvate pentru a semăna sămânța Mea pe ele. Recunoașteți confuzia de pretutindeni, oamenii sunt ca 

niște vânturi care nu știu de unde vin și nici încotro se îndreaptă. A fost necesar ca Lumina Mea să apară 

pe calea umanității. Lumina a răsărit deja, Eu am trimis-o, oamenii trebuie doar să deschidă ochii pentru a 

o vedea. În prezent, vă pregătesc pentru ca voi să-i învățați pe frații voștri să-și ridice ochii spre infinit, 

unde pot vedea Lumina Divină. 

34 Dar vă spun cu adevărat, cât de tare și de rece lovesc inimile voastre, deși oră de oră aud această 

învățătură cerească; porțile milei voastre nu se deschid încă. V-am învățat să-l vizitați pe bolnav în patul 

lui, să vizitați închisorile și spitalele pentru a duce o rază de lumină în aceste locuri de ispășire. Te-am 

învățat să dai un sfat înțelept sau un cuvânt de mângâiere adevărată. Știți cu ce scop vă trimit pe toți să 

vizitați acele locuri? Pentru ca aceia care sunt capabili să simtă durerea semenilor lor să practice caritatea, 

iar cei cu inima rece, atunci când se confruntă cu aceste imagini de durere, să fie mișcați și sămânța 

compasiunii și a milei să înceapă să germineze în inimile lor. 

35 Fă în așa fel încât existența ta pe pământ să fie rodnică, pentru ca într-o zi, când vei intra în 

prezența Mea, să nu trebuiască să mărturisești cu remușcări că nu ai știut cum să folosești timpul și că 

viața ta a fost lipsită de rodnicie spirituală. 

36 Este momentul în care conștiința ta vorbește și îți spune dacă ai lucrat în curăție sau nu, dacă ai 

trăit în armonie unii cu alții, dacă i-ai primit pe cei nevoiași, pe cei bolnavi și pe cei săraci cu dragoste și 

milă. 

37 Rugați-vă, iubiți ucenici, ca inspirațiile bune să vă însoțească mereu și să nu cădeți mâine în ispită. 

Vreau să vă văd uniți în Lucrarea Mea, iubindu-vă unii pe alții și trăind pentru a-i servi pe frații voștri. 

38 Fiecare loc de adunare în care îmi oferiți iubirea voastră este ca o ramură; toate unite formează un 

copac puternic. Unele ramuri sunt mari și puternice, altele sunt încă mici și slabe, dar toate sunt 

semnificative, pentru că din unirea lor vine prospețimea, umbra și refugiul călătorilor. Fiecare să aibă grijă 

de ramura sa, căci se apropie vârtejuri care vor zgudui frunza copacului cu violență și furie. Această 

încercare este necesară pentru ca frunzele uscate și fructele putrede să cadă, făcând ca mulțimile care caută 

refugiu la tine să găsească umbră benefică pentru membrele lor obosite și fructe coapte pentru a-și 

satisface foamea. 

39 Frunzele uscate și fructele rele sunt toate acele acte rituale și obiceiuri pe care le-ați introdus în 

Lucrarea Mea, deși nu aparțin acesteia - și pe care, pentru că le-ați practicat cu perseverență zi după zi și 

an după an, le priviți în cele din urmă ca și cum ar fi Legea însăși. 

40 Vreau să vă deschideți ochii la adevăr, pentru ca voi să deveniți conștienți de puritatea învățăturii 

mele și să scăpați treptat de toate lucrurile de prisos pe care le-ați adăugat la obiceiurile voastre religioase. 

41 Furtuna se apropie, dar ea nu vine să vă distrugă, ci să vă lase un beneficiu foarte mare dacă 

rămâneți prudenți și știți cum să folosiți învățăturile ei. Dar dacă vă agățați de obiceiurile voastre din cauza 
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fanatismului vostru și nu vă folosiți de test, veți cădea într-o stagnare profundă care nu știți cât va dura. 

După aceea, un nou vârtej, și mai puternic, va veni să te smulgă din somnul tău, din greșelile și din 

neascultarea ta. 

42 Gândiți-vă cu atenție la scopul noii Mele manifestări și veți ajunge la concluzia că am venit să vă 

eliberez de stăpânii lumii, de lanțurile ignoranței și ale fanatismului, cu care v-am eliberat spiritul pentru a-

l ajuta să se ridice spre Mine și să-și slujească aproapele folosindu-se de facultățile sale spirituale. Dar 

după ce v-am dat această libertate, vreți să cădeți din nou în întuneric și într-un jug și mai dureros? 

Gândește-te la aceasta cu maturitatea unui spirit dezvoltat și instruit, pentru a putea măsura consecințele pe 

care ți le-ar putea aduce o nouă neascultare. 

43 Convingeți-vă chiar acum că nu v-am chemat să vă închinați la simboluri noi, ci să învățați o 

doctrină a iubirii. Înțelegeți că nici măcar nu este voința Mea ca voi să rămâneți mereu împreună în căldura 

acestor locuri de întâlnire, ci că, de îndată ce sunteți puternici, ar trebui să vă propuneți să puneți în 

practică lecția pe care ați învățat-o. Nu are nicio importanță dacă vă îndepărtați de cei care au ascultat 

împreună cu voi de Maestru, pentru că în cele din urmă sunteți uniți pentru totdeauna în spiritualitate. 

44 Amintește-ți că ți-am spus că oamenii de știință, teologii și filosofii vor veni la tine pentru a te 

interoga și că nu trebuie, prin acte de cult nedemne și cuvinte confuze, să ascunzi strălucirea luminii pe 

care am aprins-o în spiritul tău, nici să pătezi sinceritatea unei lucrări fără cusur, cum este cea care ți-a fost 

încredințată, ci să le arăți celor care te întreabă înțelepciunea pe care ți-am dat-o ca să o ai. 

45 Gândiți-vă la copiii voștri, la aceste generații de mâine, care vă vor privi ca pe niște ființe 

privilegiate pentru că ați avut norocul incomparabil de a asculta vocea Duhului Sfânt prin purtătorii Săi de 

cuvânt și care, în mod firesc, vor dori să vadă în operele voastre virtutea și puritatea, spiritualizarea și 

înțelepciunea pe care le-ați primit de la Mine ca moștenire. V-ați gândit vreodată la toate acestea? - Cu 

toate acestea, dacă vă echipați, puteți să Mă slujiți cu toții, puteți să fiți cu toții buni și să vă înălțați la 

Mine. Dacă nu ar fi fost așa, nu v-aș fi chemat în Era a treia. 

46 Acum sunteți ființe umane, dar eu voi face din voi îngeri care vor trăi în Împărăția mea de lumină. 

Astăzi vă aflați la încercare, vă purificați în acest creuzet al vizitelor din care veți ieși puri și puternici. 

47 La fel cum vă semnalez imperfecțiunile pentru ca voi să le corectați, vă binecuvântez și vă laud 

calitățile și faptele bune. Crezi că nu te-am văzut rugându-te pentru cei bolnavi? Credeți că nu am văzut 

eforturile voastre de a răspândi cunoașterea Doctrinei Mele și că nu am observat efortul vostru de a vă 

reînnoi, precum și renunțările și sacrificiile voastre pentru a merita Mila Mea? Știu toate acestea, văd toate 

acestea și dovada este că, cu fiecare lucrare bună pe care o faceți, vă fac să simțiți pacea Mea și o 

satisfacție profundă pentru că ați făcut binele. 

48 În aceste momente vă aud spunându-Mi: "Tată, câtă durere lasă războiul în calea sa în rândul 

omenirii. Îi putem "unge" pe bolnavii care sunt la îndemâna noastră, dar ce putem face pentru cei care 

suferă în națiuni îndepărtate?". Maestrul vă spune tuturor celor care sunteți în stare să plângeți pentru frații 

voștri: Continuați să-i vizitați și să-i "ungeți" pe cei la care puteți ajunge, și rugați-vă pentru cei care sunt 

departe, căci Eu voi face ceea ce voi nu puteți face. În curând va veni timpul când va trebui să vă 

răspândiți în lume și să duceți mesajul Meu de libertate spirituală, pace și mântuire națiunilor; va veni 

curând timpul când mesagerii Mei vor face ca omenirea să simtă blândețea balsamului Meu vindecător în 

esența Cuvântului Meu. 

49 Mâncați acum, cu toții, din pâinea Cuvântului Meu și simțiți iertarea Tatălui vostru, așezați-vă cu 

toții la masă. Nu vă întreb cine s-a spălat pe mâini înainte de a lua pâinea și cine nu. Vreau ca atât cel care 

știe să-și pregătească inima pentru a asculta Cuvântul Meu, cât și cel care vine fără această pregătire să se 

bucure mâncând Pâinea Divină, căci toți sunt copiii Mei și pe toți îi voi transforma în apostoli ai 

Adevărului. Copacul, izvorul și calea sunt pentru toți. 

50 Iată-l pe Spiritul Adevărului în secolul al XX-lea, explicând ceea ce a vorbit în Epoca a Doua și pe 

care voi nu ați fost în stare să-l interpretați. Apostolii Mei de atunci erau confuzi în timp ce Mă ascultau și, 

discutând între ei, spuneau: "Se pare că Maestrul se contrazice uneori". Dar a venit vremea când au fost 

plini de Duhul Sfânt și, realizând măreția Cuvântului Meu, au înțeles că limbajul uman este prea sărac 

pentru a exprima divinitatea și, de aceea, au crezut uneori că Maestrul a făcut o greșeală când i-a învățat. 

51 Ei au continuat lucrarea Mea de mântuire și, prin fapte de iubire și umilință, și-au scris numele 

lângă cel al Maestrului lor și astfel au mărturisit adevărul Meu. 
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52 Iată cât timp a trecut de atunci peste această umanitate care se numește pe sine credincioasă lui 

Hristos și care îi recunoaște pe apostolii Mei ca succesori ai Maestrului, dar care a îndepărtat tot mai mult 

din inima sa acea esență și sămânță de viață, lăsând doar numele Meu, pe care nu știe nici să-l pronunțe cu 

respect, nici să-l onoreze prin faptele sale. 

53 Căutați numele Meu pe pământ și îl veți găsi pe buzele majorității oamenilor; căutați prezența Mea 

și o veți găsi reprezentată doar în imagini făcute de mâini omenești. Căutați urma Mea și nu o veți găsi în 

inimile oamenilor, căci acolo s-a stins. 

54 Acest popor M-a ascultat în prezent și a auzit acea propoziție revelatoare care v-a spus: "Voi și cei 

(din vechime) sunteți la fel". Cel care înțelege semnificația acestui proverb își spune atunci: "Cum este 

posibil ca eu să persist în ingratitudine și să mă închid pentru totdeauna în egoismul meu?". Dar la această 

reflecție el se trezește și se apucă să-și îndeplinească misiunea. 

55 Vă spun că este necesar ca oamenii să știe că sufletele lor au venit pe pământ de multe ori și că nu 

au înțeles încă să urce pe calea Legii mele pentru a ajunge în vârful muntelui. 

56 La mijlocul acestui secol voi termina acest Cuvânt, care va fi sămânță roditoare în voi astăzi și în 

toți copiii mei mâine. 

57 Studiați Cuvântul Meu și căutați în miezul lui esența divină a vieții, atunci veți experimenta 

fericirea supremă de a fi semănători în câmpurile Domnului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 78  
1 Claritatea și simplitatea instrucțiunilor Mele v-au dat curajul de a face primii pași în cea de-a treia 

eră, și deja începeți să bâlbâiți cuvintele Mele divine. Începeți să vă dați seama că este o reîmprospătare 

pentru inimă să îndepărtezi durerea unui semen și să îi arăți iubire și milă. 

2 Nu Mă numiți nedrept dacă durerea și încercările vă asaltează pentru o perioadă scurtă de timp. 

Trebuie să știți că ele întăresc sufletul și că, în plus, acest popor a fost în toate timpurile un instrument al 

voinței mele de a da un exemplu umanității prin intermediul său. Fiți puternici pentru ca în vizitele voastre 

să dați dovadă de iubire și ascultare față de voința mea. 

3 Înțelegeți și înțelegeți toate învățăturile pe care vi le dau acum și nu le folosiți în mod greșit, pentru 

că atunci vă veți întoarce cu hainele rupte și cu inima plină de amărăciune, precum fiul risipitor din 

parabolă. Fă din inima ta un grânar și păstrează acolo sămânța divină. Când va veni timpul, voi chema 

oamenii și îi voi invita să vină în această națiune care își va deschide porțile pentru străini, pentru cei fără 

adăpost care caută pace, lumină și sănătate. Și ușile inimilor voastre vor fi atunci deschise ca cele ale celui 

de-al doilea Ierusalim, Cetatea spirituală, a cărei albeață orbitoare este mai strălucitoare decât fulgii de 

zăpadă și ale cărei porți stau deschise din veșnicie în așteptarea copiilor Domnului. 

4 Mare este misiunea spirituală a locuitorilor acestui pământ. De aceea, pregătiți-vă inimile pentru a 

oferi adăpost oricărui semen care se apropie de voi, fără a ține cont de rasă, culoare sau înfățișare 

exterioară. 

5 Spiritul vostru nu este încă capabil să înțeleagă întreaga magnitudine a revelației pe care a primit-o 

în acest moment, dar inima voastră simte că ceva măreț a coborât la voi. Lumea voastră de odinioară a 

dispărut de când ați auzit Cuvântul Meu, pentru că egoismul vostru a fost demascat de el. Acea lume era 

mică, pentru că era limitată la înclinațiile personale, la ceea ce posedați pe pământ și la ideea imperfectă pe 

care o aveți despre ceea ce este Legea lui Dumnezeu. Acum orizontul tău s-a extins la infinit, iar în el simți 

o lume necunoscută pe care o vei cuceri în cele din urmă prin evoluția ta spirituală ascendentă. Astăzi 

vedeți în fiecare ființă umană un frate și în fiecare ființă umană un copil al Divinității Mele. Astăzi vedeți 

viața umană ca pe o treaptă pe scara infinită a ascensiunii voastre spre Creator. Astăzi știți că cei care 

suferă în această vale de lacrimi nu sunt uitați de Dumnezeu, că toți primesc lumina iubirii Sale. 

6 Ucenici, rămâneți în pacea pe care v-o dau eu, nu lăsați ca lumea cu ispitele ei să v-o răpească, 

pentru că trebuie să vă rugați pentru aproapele vostru. Dar cum vă puteți gândi la ele dacă nu există pace în 

inimile voastre? Învingeți dificultățile vieții voastre, nu le considerați insurmontabile; puterea care este în 

om este mare; ceea ce v-a lipsit este credința. Perseverați în credință, în fapte bune, și prin ele veți muta 

munții din loc. 

7 Să nu credeți că viața voastră este fără rodnicie când credeți că nu ați făcut fapte mari. Dacă este 

curată, ați făcut ceva bun, căci v-am spus că "cei din urmă" Mă vor cunoaște prin "cei dintâi". Acceptați 

această sarcină cu plăcere. 

8 Primesc jalea unor inimi în care Mi se prezintă că printre rudele lor sunt necredincioși care s-au 

rătăcit. Ei îmi spun că le-au vorbit mult și nu au obținut nimic. Vă spun că trebuie să învățați să vorbiți 

prin fapte, chiar și prin tăcere, că trebuie să fiți sensibili ca să nu fiți neîndemânatici. Dacă vă pregătiți, 

dacă perseverați, privirea voastră va deveni pătrunzătoare și nu veți rata atunci momentul oportun în care 

trebuie să dați acestei inimi forma finală cu "dalta" voastră. Victoria ta îți va arăta că cei pe care îi credeai 

puternici în încăpățânarea lor erau în realitate slabi. Puneți în practică sfaturile Mele divine și în curând 

veți da mărturie despre adevărul Meu. Vă voi acorda acest har, căci am mai mult de dat decât aveți voi de 

cerut de la Mine. 

9 Printre rudele tale se află cei care de multe ori au sfâșiat Lucrarea Mea cu limbile lor și ți-au făcut 

inima să sângereze. Nu vă voi răzbuna, căci dreptatea Mea este desăvârșită; dar în curând îi voi chinui, 

căci a venit vremea când "orice ochi Mă va privi". 

10 Întrebați-vă: Ați fi aici și M-ați asculta dacă nu v-ar fi afectat durerea? Au fost unii care au hulit, 

care M-au certat și M-au respins, dar durerea a fost mai puternică decât ei și i-a îndoit. Apoi au venit aici 

la manifestarea Mea și au plâns de pocăință. Astăzi ei binecuvântează acea durere care i-a făcut să vină la 

Mine. 
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11 Este pentru voi să vă rugați pentru cei care Mă neagă astăzi. Fă-i să înțeleagă că Eu vin cu dorința 

de a avea sufletul tău, căci îi văd flămânzi și însetați de forța Mea de viață divină. Nu mă adresez materiei 

voastre, căci ea are tot ce-i trebuie pe pământ. 

12 Trebuie să vă spun: nu vă gândiți că sufletul are neapărat nevoie de corpul uman și de viața în lume 

pentru a se putea dezvolta. Dar lecțiile pe care le primește în această lume sunt de mare folos pentru 

perfecționarea sa. 

13 Materia ajută sufletul în dezvoltarea sa, în experiențele sale, în ispășirea și în luptele sale; aceasta 

este sarcina sa, iar acest lucru este confirmat în această manifestare a Divinității Mele prin intermediul 

ființei umane, în care Mă folosesc de creierul său și îl folosesc ca pe un dispozitiv de recepție pentru a 

transmite mesajul Meu. Înțelegeți că nu numai că sufletul este destinat spiritualului, ci și că până și cel mai 

mic lucru din material a fost creat în scopuri spirituale. 

14 Un impuls de gândire și un apel pe care îl adresez sufletului tău pentru ca acesta să treacă peste 

influența materialului, care îl domină, și să dea lumina sa inimii și minții, folosindu-se de darul intuiției. 

15 Această lumină a Mea înseamnă pentru sufletul tău calea eliberării sale, această Doctrină a Mea îi 

oferă mijloacele de a se ridica deasupra vieții umane și de a fi directorul tuturor lucrărilor sale, stăpânul 

sentimentelor sale și nu sclavul patimilor josnice, nici victima slăbiciunilor și nevoilor. 

16 Atunci când sufletul se lasă dominat de influența a tot ceea ce îl înconjoară pe pământ, în cele din 

urmă devine una cu trupul său într-o asemenea măsură încât își uită adevărata sa natură, se îndepărtează 

atât de mult de Viața Spirituală încât îi devine străin, și astfel se întâmplă ca atunci când trupul său moare 

să fie în mod necesar confuz și tulburat. 

17 Cât de ușor moare trupul, dar cât de greu îi este sufletului, care nu a știut să se pregătească, să se 

elibereze din confuzia sa profundă. 

18 În timp ce unii, în confuzia lor, rămân legați de trupurile lor moarte, alții, păstrând în sufletele lor 

impresiile învelișurilor lor trupești, continuă să creadă că sunt ființe umane și nu se pot ridica la casa care 

le corespunde, rămânând legați de ceea ce au iubit în lume. 

19 Nu există pe pământ o cupă mai amară și nici o durere mai puternică decât cea a sufletelor 

confuze. Obstacolele, incapacitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul lor, remușcările, dorul de 

ceea ce au părăsit, singurătatea, tăcerea și incapacitatea de a se înălța reprezintă focul în care trebuie să se 

purifice până când vor ajunge la lumină. 

20 Credeți că este o exagerare când vă spun că milioane de suflete pleacă din această lume într-o stare 

de confuzie? Acesta este rezultatul ignoranței oamenilor din cauza lipsei lor de contemplare spirituală și de 

rugăciune. 

21 Învățătura Mea din Era a Doua le-a dezvăluit oamenilor Viața Spirituală, dar în loc să pătrundă 

Învățăturile Mele și să îndeplinească Poruncile Mele, ei au creat comunități religioase în jurul Învățăturilor 

Mele, care se limitau la respectarea unor rituri și ceremonii exterioare, care nu le dădeau sufletelor lor mai 

multă lumină, ci îi îndepărtau de la calea îndeplinirii sarcinilor lor spirituale. 

22 Unii dintre voi Mă întreabă dacă vor cădea în întuneric atunci când vor părăsi această viață. La 

aceasta le spun: Dacă nu au pătruns în Cuvântul Meu și nici nu l-au pus în practică, nu le va folosi la nimic 

faptul că au fost printre aceste mulțimi care ascultă învățătura Mea de lumină. 

23 Ceea ce sufletul prețuiește, va culege și el; aceasta este legea și dreptatea. 

24 Eu, Mântuitorul vostru, v-am arătat în orice moment calea adevărată și v-am dezvăluit mijloacele 

de a evita durerea, confuzia și întunericul. 

25 Astăzi vin din nou la voi pentru a îndeplini această sarcină și pentru a vă lumina căile nesigure, 

pentru a vă scutura din letargie și pentru a vă reaminti sufletului vostru că așteaptă o nouă casă în care 

trebuie să vină echipat pentru a locui și a se bucura de ea veșnic. 

26 Am venit la voi ca să vă trezesc și să vă întreb: Cine dintre voi este ucenic de bunăvoie? Nimeni, 

Eu sunt cel care te-am chemat. Pentru a auzi din nou Cuvântul Meu, a trebuit să fiți pe pământ de mai 

multe ori. Între o întrupare și alta, v-am acordat o pauză de reflecție și de pregătire pentru o nouă viață 

pământească. 

27 Atâta timp cât sufletul se află în materie, el participă la oboseala acesteia și are nevoie de un timp 

de odihnă după o bătălie, precum și de reflecție pentru a-și forma planul pe care trebuie să-l urmeze înainte 

de a începe o nouă bătălie. Fără aceste răgazuri sau pauze în calea voastră, ați face foarte puține progrese 
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pe calea voastră. Dar este necesar ca o doctrină corectă și pură să vă predea aceste lecții în deplină 

claritate, astfel încât inima voastră, convinsă de acest adevăr, să poată ajunge la cunoașterea cauzelor 

multor fenomene și evenimente pe care, fără revelația Mea, nu ați fi niciodată capabili să le înțelegeți. În 

iubirea mea milostivă se află timpul, viața, destinul tuturor, nimic nu scapă puterii mele. 

28 Mai întâi ați ajuns să Mă cunoașteți ca pe un Tată care este implacabil în dreptatea Sa față de 

fărădelegile voastre. Acest Tată s-a transformat față de tine în cel mai bun și mai iubitor Maestru. Cu toate 

acestea, nu ați înțeles cum să interpretați corect învățăturile Lui, crezând că El îi pedepsește cu focul 

veșnic pe cei care nu-L iubesc. Acum vă arăt că Tatăl nu-și respinge copiii doar pentru că nu-l iubesc; vă 

arăt că iubirea divină nu are limite și că această iubire și această dreptate se exprimă prin legea reîncarnării 

pe care v-am explicat-o. Acum veți înțelege că, datorită acestei legi divine, nu există nici o fărădelege, 

oricât de gravă ar fi, care să merite pedeapsa veșnică a unui suflet. Cu toate acestea, pentru a veni la Mine, 

trebuie mai întâi să vă reparați această greșeală. 

29 Ce aș obține cu tine dacă ți-aș da ca pedeapsă focul veșnic? Cum ai putea blasfemia veșnic 

împotriva unui Dumnezeu pe care l-ai judeca drept nedrept, crud și răzbunător! 

30 Datoria mea ca Tată este să vă ofer oportunități de perfecțiune la fiecare pas și să vă arăt calea cea 

bună prin învățături perfecte. V-am învățat să-i iertați pe dușmanii voștri și să-i iubiți și v-am spus: Faceți 

și voi cu semenii voștri ceea ce v-am făcut eu vouă, după experiența voastră. V-aș da un exemplu de acest 

lucru dacă ați experimentat că îi pedepsesc pe cei care nu M-au iubit cu osânda veșnică? Credeți că nu am 

puterea de a-i face să Mă iubească pe cei care M-au urât? Lor nu le dau pedeapsa veșnică, ci suficient timp 

pentru ca lumina, reînnoirea și, în cele din urmă, iubirea să izbucnească din ei. Așa cum se așteaptă ca 

pământul să fie fertil pentru ca sămânța să germineze în el, așa și Eu aștept ca voi să împliniți porunca 

Mea care vă spune: 

"Iubiți-vă unii pe alții." 

31 Cine îți poate cunoaște spiritul în această lume? Nu și clerul comunităților religioase, pentru că, din 

moment ce nu se cunosc pe ei înșiși, sunt și mai puțin capabili să-i cunoască pe ceilalți. Părinții tăi, cu 

toată empatia lor, abia dacă sunt capabili să treacă pragul inimilor. Puțin, foarte puțin, știe omenirea despre 

spirit, pentru că a înconjurat această lumină cu mister; dar nu există nici un mister acolo, ci doar ignoranță. 

Cine ar putea atunci, în viitor, să conducă spiritul oamenilor pe cărări de lumină? Cine ar putea să o 

elibereze de marile sale erori? Numai învățătura Mea, această învățătură pe care o voi scrie în duhul 

vostru. Din ea va izbucni lumina care îți arată calea, vocea care te ghidează. Dar să știți că oricine nu 

acordă atenție acestei voci, care se face auzită în inima sa plină de iubire, neagă originea ființei sale create. 

În momentul în care i-am dat naștere din Spiritul Meu, am aprins în el această scânteie divină, care este 

conștiința, astfel încât îi repetă pe tot parcursul existenței sale că este copilul Meu. 

32 Adevăr vă spun, păcatul și confuzia din suflet sunt doar temporare în comparație cu veșnicia, 

motiv pentru care purificarea și judecata nu pot fi veșnice. 

33 Acum deveniți conștienți de ceea ce ați făcut în ceea ce privește sufletul vostru și de comoara de 

învățături pe care nu ați folosit-o. Vocea conștiinței tale devine mai clară și mai audibilă, îți vorbește 

despre trecut, despre prezent și te pregătește pentru viitor. Învățați să recunoașteți această voce, pentru că 

prin ea vă vorbesc, și dacă o auziți, aveți încredere în ea. Vai de tine dacă te îndoiești! Acest glas vă va 

îndruma întotdeauna spre bine; dar dacă auziți un glas care vă ispitește spre rău, nu este cel al conștiinței 

voastre - este glasul patimilor voastre, pe care vi-l transmite influența lumii simțurilor. 

34 Mâine se vor lupta cu voi pentru că voi credeți în această învățătură. Căci așa cum vă grăbiți și vă 

străduiți să pătrundeți acest Cuvânt, tot așa și oamenii se vor pregăti să vă lupte. Ei vor face minuni ale 

cunoașterii și îndemânării umane pentru a vă dovedi că dețin adevărul. Voi, pe de altă parte, să faceți 

minuni spirituale prin faptele voastre de iubire față de frații voștri, fără să vă lăudați. 

35 Ilie, pionierul, vestește din nou omenirii prezența spirituală a Domnului, venirea Spiritului 

Adevărului, care clarifică și dezvăluie misterul reîncarnării. 

36 Vă dau această cunoaștere pentru că lumea vă va înconjura și nu vă va lăsa să scăpați nici la est, 

nici la vest, nici la nord, nici la sud. Atunci vă veți folosi de autoritatea pe care v-am dat-o pentru a vă 

elibera de asupritorii voștri. 

37 Nu vă temeți, pentru că nu sunteți singurii din lume care au căutat eliberarea sufletului vostru. În 

acest moment, oamenii se ridică în dorința de lumină, de adevăr și de evoluție ascendentă a spiritului. 
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38 Amintiți-vă de Ilie, care în prima eră a mărturisit despre adevăratul Dumnezeu. Ascultați: 

39 Poporul lui Israel a căzut în idolatrie și s-a închinat unui zeu păgân. Pentru a-i convinge de greșeala 

și de lipsa lor de evlavie, Ilie le-a vorbit preoților idolului în prezența poporului adunat pe un munte: 

"Ridicați un altar de ardere de tot din lemn uscat și puneți pe el animalul de jertfă. Voi pregăti un alt altar 

pentru arderi de tot, în același mod. Atunci invocați numele zeilor voștri, iar eu voi invoca numele 

Domnului meu, iar zeul care trimite focul să mistuie jertfa va fi recunoscut ca fiind adevăratul zeu." 

40 Idolul a rămas surd la rugămințile preoților săi. Ilie le-a zis: "Strigați mai tare, ca să vă audă 

Dumnezeul vostru, ca să se trezească, căci poate că doarme". Când idolatrii au considerat că eforturile lor 

sunt zadarnice, profetul s-a dedicat rugăciunii și i-a cerut Domnului său să se arate ca Dumnezeul cel viu 

și adevărat. Abia își terminase Ilie rugăciunea când o rază a coborât din cer și a mistuit arderea de tot. 

41 Poporul a recunoscut înșelăciunea preoților lui Baal și, în același timp, și-a dat seama că Iehova, 

Dumnezeul lui Ilie, este singurul și unicul Dumnezeu adevărat. 

42 Acest Ilie, care a fost promis în acele vremuri pentru acest timp, este din nou printre voi. Maestrul 

Divin v-a promis în al doilea timp și a venit la timpul potrivit. 

43 Lăsați-l pe Ilie să fie în fiecare dintre voi, mai ales atunci când vă aflați la încercare. Dar apoi 

amintește-ți că Ilie este numai iubire, credință și smerenie, astfel încât să îl imiți și atunci profeția se va 

împlini în tine. 

44 În zilele noastre există multe feluri de idolatrie. Știința, războiul, aurul, puterea, fanatismul 

religios, plăcerile sunt alți numeroși idoli cărora oamenii li se supun de bunăvoie. 

45 Hrăniți-vă cu Cuvântul Meu, ca să fiți puternici. Țineți minte că va trebui să ascultați multe cuvinte 

care contrazic ceea ce v-am învățat și nici unul dintre ele nu trebuie să vă deruteze sau să vă facă să vă 

îndoiți. 

46 Cartea este deschisă, citiți în ea, căci așa cum Tatăl vostru este o carte de înțelepciune, și voi puteți 

fi o carte de învățătură și de experiență pentru frații voștri. 

47 Viața care vă înconjoară este una dintre multele pagini ale Cărții Divine. De aceea ți-am spus de 

multe ori: Învață lecția zilnică pe care ți-o dă viața. În acest timp trebuie să deveniți buni sfătuitori care 

vorbesc prin cuvinte și prin fapte. Ați putea vorbi de înnoire dacă frații voștri v-ar surprinde în locuri 

obscure? I-ați putea învăța să trăiască în pace dacă ar descoperi că nu există armonie în casa voastră? 

48 Văd că multe dintre inimile acestui popor sunt încă adormite și nu vor să înțeleagă că se apropie 

deja ziua în care voi înceta să vă dau învățăturile Mele sub această formă. Dar când vor vedea că s-a închis 

cartea, vor plânge pentru lipsa lor de înțelegere, dar atunci va fi prea târziu. 

49 Fericiți sunt cei care se echipează și se găsesc gata să se supună voinței Stăpânului lor, căci vor ști 

să se unească cu Mine în gând la intrarea în noua perioadă și vor exclama: "Doamne, Cartea Ta este încă 

deschisă". 

50 Am comparat Cuvântul Meu cu bobul de grâu pe care l-am semănat în inima ta cu o iubire infinită. 

Inima este solul în care începe să germineze, pentru că inima voastră este înzestrată cu sensibilitate; dar 

impresiile sale le transmite spiritului, care în adevăr păstrează Cuvântul Meu. Chiar dacă inima își uită 

Tatăl și nu mai bate pentru viață, acea sămânță va rămâne păstrată în spirit și va veni vremea când va 

germina. Acel moment poate fi apropiat sau îndepărtat, în funcție de trezirea sufletului la iubirea 

Creatorului. Dar cum dezvoltarea sufletului aparține veșniciei, nu există nerăbdare la Tatăl. Voi sunteți cei 

care - fie ca ființe umane, fie ca ființe spirituale - trebuie să vă grăbiți pașii pentru a evita experiențele 

dureroase prin exercitarea bunătății. 

51 Cartea Înțelepciunii divine, sigilată cu șapte peceți, a fost deschisă de Miel. Dragostea Maestrului 

divin pentru omenire a fost cea care a făcut ca secretele sfatului Său ascuns să le fie dezvăluite. Cea de-a 

șasea pecete își dezvăluie conținutul în acest moment și vorbește despre adevăruri profunde, vă permite să 

vedeți viitorul lumii voastre și deschide calea spre eternitatea spirituală. 

52 V-am învățat că înțelepciunea se obține prin rugăciune, dar nu vreau să vă prelungiți rugăciunile. 

V-am cerut o rugăciune de cinci minute, și prin aceasta vreau să spun că trebuie să vă rugați scurt, astfel 

încât în acele momente să vă dedicați cu adevărat Tatălui vostru; dar timpul rămas trebuie să-l dedicați 

îndatoririlor spirituale și materiale față de frații voștri. 

53 Semănați-vă calea vieții cu iubire, cu milă și fapte bune, și atunci când veți părăsi materia și vă veți 

elibera sufletul de ea, în loc să coboare în câmpul de jos al ispășirii, el se va ridica în acele lumi unde va 
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culege toate roadele semănatului său printre spiritele de lumină. Dacă nu vă comportați în acest fel, veți 

culege durere pe calea voastră, iar pentru asta nu puteți da vina pe Mine, deoarece nu Eu am creat durerea, 

deși am creat tot ceea ce vă înconjoară. Durerea este creația ta, este rezultatul imperfecțiunilor tale. Vă 

permit să goliți paharul suferinței doar pentru că știu că nu vă puteți desăvârși decât atunci când cunoașteți 

rezultatul faptelor voastre, căci după roade recunoașteți pomul. 

54 Ucenicilor, faceți din Cuvântul Meu o carte de aducere aminte prin care să vă împrospătați sufletul 

și ca mâine să aduceți această mărturie și fericire fraților voștri. Cuvântul meu trebuie să ajungă până la 

capătul lumii și să atingă toate sufletele, transformând viețile oamenilor. Cuvântul Meu va face miracolul 

revenirii păcii pe acest pământ. 

55 Forțele naturii se arată ostile și violente doar pentru că nu există armonie între ele și oameni. Odată 

ce oamenii vor trăi în aceeași supunere față de legile Mele în care trăiesc restul creaturilor, ei vor 

recunoaște în această planetă imaginea Vieții Eterne, acel Paradis care îi va adăposti în sânul său pe cei 

care se purifică și se înalță pe calea iubirii pe care Hristos o indică în mod constant. 

56 În prezent, poporul lui Israel se ridică la o viață nouă pe pământ. Astăzi trăiește încă întemnițat, dar 

lumina Mea îl eliberează acum. Calea și făgăduința divină le sunt arătate în fața lor, invitându-i să-și lege 

sandalele, să ia bastonul, să se roage în fața lui Iehova și să se retragă în pustiu în dorința de a asculta 

vocea divină, de a asculta Legea lui Dumnezeu și minunile Sale. 

57 Deja a început trezirea, deja ați auzit vocea lui Ilie, noul Elijah, noul Eliberator. El v-a adus la 

poalele noului Munte Sion, care se înalță în fața spiritului vostru în această a treia eră, pentru ca voi să 

puteți auzi vocea vie a Domnului prin intermediul organului uman de înțelegere. 

58 Ai rămas încântat de Vocea Divină atunci când ai auzit-o, dar ea te-a anunțat că manifestarea ei va 

fi scurtă, pentru ca tu să poți pleca să continui călătoria începută, care îți va conduce spiritul la porțile Țării 

Făgăduinței. 

59 Și în alte părți ale lumii, popoarele se trezesc acum pentru că Ilie bate la ușile lor. 

60 V-am numit Israel, pentru că voi veți aduna esența revelațiilor celei de-a treia ere, pentru că voi 

veți fi cei care vor da o interpretare spirituală și corectă a Cuvântului Meu și pentru că la voi se va repeta 

istoria acelui popor - cu încercările, luptele și bătăliile sale pentru a ajunge pe Pământul Făgăduinței și, în 

cele din urmă, cu triumful care a constat în cucerirea și stăpânirea unui ideal. 

61 Să știți că sunteți Israel, să vă amintiți că sunteți poporul lui Dumnezeu, să vă însușiți acest ideal 

pentru a fi mai curajoși în lungul pelerinaj; dar nu proclamați că sunteți copiii lui Israel, pentru că nu vă 

vor înțelege, ci mai degrabă vor râde de cuvintele voastre. Cine va crede că Noul Israel este Israelul după 

Duhul Sfânt? 

62 Păstrați în inimile voastre această cunoaștere revelată de Tatăl vostru. Dar când vor veni la voi 

iscoadele și ignoranții și vă vor întreba: "Sunteți voi poporul lui Israel?", răspundeți-le așa cum le-am 

răspuns Eu fariseilor și ignoranților când M-au întrebat dacă sunt Fiul lui Dumnezeu: "Voi ați spus-o". 

63 După ce v-am spus acest lucru, să știți că acest popor, care abia începe să se adune, va invita și alte 

comunități să i se alăture pe calea lor - invitându-i nu atât prin cuvinte, cât prin exemplu - și că va curăța 

calea spirituală de spini, astfel încât cei care îl vor urma să găsească calea cultivată; căci lansez această 

chemare către toate popoarele și națiunile lumii, deoarece Noul Popor al lui Israel va fi format din oameni 

de toate rasele, clasele și credințele. 

64 Cei care cred că adevăratul popor al lui Israel a fost cel din prima epocă sunt în eroare; acesta a 

fost doar imaginea poporului care, în decursul timpului, va fi adevăratul popor al lui Dumnezeu, în care 

toți oamenii trebuie să se contopească, iubindu-l pe Tatăl lor în frații și surorile lor umane. Așa spunea 

legea în primul veac: "Să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău. Să iubești pe 

aproapele tău ca pe tine însuți." Așa a spus Hristos în cea de-a doua eră, când a învățat omenirea o nouă 

poruncă: "Iubiți-vă unii pe alții". Celor care vor împlini aceste porunci supreme, Ilie le-a vestit în acest 

timp că îl vor vedea pe Tatăl în toată slava Sa. 

65 Fiecăruia i se va încredința o sarcină și fiecăruia i se vor descoperi darurile sale spirituale, astfel 

încât toți să aibă în ei înșiși mijloacele de a semăna binele și de a răspândi lumina. Și în acele zile, fiecărui 

trib i s-a încredințat o sarcină și i s-au descoperit darurile sale spirituale, pentru ca toți cei uniți să ofere 

Tatălui un rod de dăruire, armonie și credință. 
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66 Iubiți oameni, vă ofer tot ce aveți nevoie pentru peregrinări. Geanta ta de călătorie va fi plină de 

binecuvântările Mele și nu te vei teme că se vor termina. Dar, dacă se va ivi o lipsă care să vă pună la 

încercare credința, să nu uitați că Israel a învățat de la Moise, în primele zile, că cel ce se încrede în 

Domnul nu va pieri niciodată. 

67 Veghează și roagă-te, Israel! O, popor destinat să poarte steagul spiritualizării prin lume, învățați 

să purtați în inima voastră cortul, în spiritul vostru chivotul legământului și în conștiința voastră legea. 

68 Porniți și vestiți fraților voștri că a sosit ceasul libertății și că vocea care se aude în liniștea nopții 

este vocea lui Ilie, care se grăbește de la un capăt la altul al lumii și trezește sufletele care au adormit. Nu 

vă temeți de batjocura și de batjocura fraților voștri, ci, dacă lumea vă urăște, să știți că pe Mine M-a urât 

înainte de a vă urî pe voi. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 79  
1 Unii au ascultat Cuvântul Meu mai devreme în acest timp, alții au venit mai târziu, dar, cu adevărat 

vă spun, nu durata sau scurtimea timpului în care M-ați ascultat vă va da avansarea și progresul spiritual, 

ci fervoarea și dragostea cu care îmbrățișați Învățătura Mea și mila prezentă în faptele voastre. 

2 Veniți la Mine, voi care sunteți obosiți, triști și flămânzi de iubire, cei pe care omenirea i-a tratat 

rău. Veniți la Mine, voi, cei bolnavi. Vă voi face să simțiți dulcea iubire a Milostivirii Mele. Vă voi 

îndepărta durerea și vă voi face copii ai păcii, ai luminii și ai credinței. - Mă întrebați de ce am venit la voi: 

Pentru că văd că ați uitat calea de întoarcere în pântecele din care ați ieșit și v-o arăt din nou. 

3 Calea este legea Mea și, urmând-o, sufletul va atinge nemurirea. Vă arăt poarta, care este la fel de 

îngustă ca și calea pe care v-am arătat-o la vremea respectivă cu instrucțiunile Mele. 

4 În prezent, reconstruiesc templul la care m-am referit când le-am spus ucenicilor mei, care 

contemplau cu admirație templul lui Solomon: "Adevărat vă spun că nu va rămâne piatră peste piatră, ci îl 

voi reconstrui în trei zile". Am vrut să spun că orice cult exterior, oricât de splendid ar părea oamenilor, va 

dispărea din inimile oamenilor, iar Eu voi ridica în locul lui adevăratul templu spiritual al Divinității Mele. 

Acum este a treia oară, adică a treia zi, când voi termina de reconstruit Templul Meu. 

5 Discipoli, Cuvântul Meu se revarsă în mințile voastre, astfel încât, atunci când va veni ceasul să 

nu-l mai auziți, în inimile voastre nu mai există foame sau sete de a Mă asculta. 

6 Iubiți-vă unii pe alții deja aici pe pământ și amintiți-vă că sunteți cu toții uniți prin legături 

spirituale indisolubile și că va veni inevitabil momentul în care veți fi uniți cu toții în lumea spirituală. Nu 

vă provocați doar autoacuzări pentru acea viață și nu așteptați până când va trebui să vă rușinați în fața 

celor pe care i-ați jignit. 

7 Cei care au dezvoltat darul vederii pot da mărturie despre prezența Mea, dar cei care nu au reușit să 

îl dezvolte și care nu au credință, spun: "Vreau să văd pentru a crede". 

8 Vrei să-ți arăt rana Mea, ca să o contempli și să-ți înfigi degetele în ea. Dar Eu vă spun: Toma a 

cerut această dovadă și i-a fost acordată, dar apoi a plâns pentru lipsa lui de credință și și-a dat viața pentru 

a mărturisi despre Doctrina Mea. Dacă ți-aș acorda acest har, ai face cum a făcut acel ucenic? 

9 Ziua în care vă dau instrucțiunile mele este o zi de har, pentru că pacea Spiritului meu se revarsă 

asupra întregului univers. În calitate de Domn nelimitat al tuturor lucrurilor create, îmi fac simțită prezența 

în toate și cer ca fiecare ființă și creatură să-mi arate îndeplinirea sarcinii sale. În cele din urmă, caut 

templul Meu în inima omului pentru a locui în el. 

10 Oamenii care ascultă Cuvântul Meu nu știu dacă faptele lor, atunci când le aduc în fața Mea, se vor 

dovedi plăcute Mie. Oh, dacă în loc de frică ați simți încântare de fiecare dată când raza mea divină 

coboară. Dar credința voastră este mică, iar presimțirea voastră nu v-a spus încă despre bătălia care se 

apropie, motiv pentru care este necesar să vă spun că, sub lumina pe care o răspândește Pecetea a șasea, 

toate credințele, religiile și sectele de pe pământ se vor uni pentru a oferi un singur tip de închinare 

Dumnezeului unic pe care toți îl caută. 

11 Peste aceste câmpuri uscate a căzut ploaia roditoare a durerii și în curând vor fi receptive pentru a 

primi sămânța spirituală. În prezent, formez un popor care va crește de la o zi la alta. Îl voi forma din 

oameni de toate rasele, iar prima sa sarcină va fi să facă brazde în pământ cu lucrările sale de iubire, pentru 

a semăna mai târziu semințele adevărului meu. 

12 Cât de mult mai aveți nevoie să reflectați asupra învățăturii Mele și să vă pregătiți inima pentru a 

oferi o mărturie și un exemplu adevărat fraților voștri prin iubirea și mila faptelor voastre! 

13 Folosiți aceste învățături, căci acesta este momentul în care lumina Mea, când ajunge în organul 

mental al purtătorului de voce, devine cuvinte pe buzele lui și vă vorbește despre Împărăția Spirituală în 

care sunteți cu toții invitați să locuiți. 

14 Mă adresez omului a cărui ființă a izvorât din sursa creatoare a lui Dumnezeu și care, după ce a 

primit în spiritul său suflul divin, este capabil să înțeleagă și să comunice spiritual cu Tatăl său. 

15 Eu sunt Tatăl vostru, din Spiritul Meu a venit ideea de a vă da viață, iar această inspirație s-a 

realizat. În Duhul Meu a fost voința de a vă crea și omul a fost făcut. Am vrut ca voi să aveți asemănare cu 

Mine, așa cum trebuie să fie între un tată și copiii săi, și v-am dat spirit, iar prin acest spirit veți fi cei mai 

apropiați de Mine dintre toate creaturile. 
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16 I-am încredințat spiritului o sarcină în lumea materială, pentru ca el să găsească în ea un câmp larg 

de dezvoltare, o lume de experiențe și de încercări mici și mari, care să fie o scară, o piatră de încercare și 

o vale de ispășire. 

17 Corpul uman a fost încredințat spiritului pentru ca acesta să găsească în el mijloacele cele mai 

eficiente și mai perfecte de a se dezvolta - un corp dotat cu un creier pentru ca spiritul să-și poată 

manifesta inteligența prin el; un corp purtător de nervi sensibili pentru ca el să poată percepe orice senzație 

corporală. Inima a fost, de asemenea, așezată în trup pentru ca iubirea și toate sentimentele bune care 

emană din ea să aibă un mediator uman. Dar am vrut ca această făptură înzestrată de Tatăl cu atâta har, 

care trebuia să servească drept sprijin pentru sufletul care se întruchipa în ea, să fie slabă pentru ca sufletul 

să se lupte în ea și să nu se abandoneze niciodată înclinațiilor cărnii. 

18 Carnea, în slăbiciunea ei, este voluntară și senzuală, iubește pe cei umili și, prin urmare, trebuie să 

fie guvernată. Cine poate îndeplini mai bine această sarcină decât sufletul, care este înzestrat cu forță, 

lumină, inteligență și voință? - Pentru ca progresul și dezvoltarea sufletului să fie merituoase în fața lui 

Dumnezeu și în fața lui însuși, i s-a acordat liberul arbitru pentru a alege calea binelui sau a răului, pentru 

a se ridica sau a cădea prin el însuși. 

19 Astfel a luat naștere lupta din interiorul ființei umane, o luptă a sufletului cu materia. Cine va ieși 

victorios din această bătălie? - Sufletul nu avea arme, pentru că abia își începea calea de dezvoltare; lumea 

și materia, în schimb, aveau multe arme pentru a-l învinge, multe ispite pentru a-l doborî și multe capcane 

în care să-l ruineze. 

20 Părintele - prevăzător și milostiv și cu gândul la victoria și mântuirea sufletului - a aprins în el o 

lumină care trebuia să servească drept far pe tot parcursul drumului, călăuzindu-l în întuneric - un 

judecător interior la fiecare lucrare împlinită, un sfătuitor care trebuia să instige mereu ființa umană să facă 

binele și să o împiedice astfel să comită greșeli. Această lumină, care ajunge în partea materială a ființei 

omului prin intermediul sufletului, este conștiința, este scânteia divină care nu se stinge niciodată, 

judecătorul care nu poate fi mituit, farul care nu-și schimbă niciodată poziția, ghidul care nu ratează 

niciodată drumul. 

21 Acestea sunt cele trei părți care îl alcătuiesc pe om, adică cele trei naturi ale sale - cea divino-

spirituală, cea sufletească și cea materială, într-o uniune perfectă, astfel încât sufletul să triumfe asupra 

încercărilor, asupra patimilor și furtunilor lumii și, în cele din urmă, să intre în posesia Împărăției 

spirituale. 

22 Când te gândești că păcatul, erorile, patimile și răul în toate formele sale au prevalat întotdeauna 

printre oameni, crezi că se poate spune că spiritul a pierdut lupta sau că conștiința nu a fost ascultată? - 

Deocamdată puteți accepta acest lucru, pentru că nu au fost mici încercările la care au fost supuși oamenii, 

și de aceea mulți nu le-au trecut, și a fost necesar ca în căderea lor să golească paharul suferinței, pentru ca 

ei să se trezească și să asculte acel glas care de atâta timp a fost ascultat. 

23 Acum este timpul conștiinței, al judecății și al ultimei socoteli, așa cum cel de-al doilea timp a fost 

cel al zorilor spiritualizării, iar primul timp a fost cel al legii naturale. 

24 M-am revelat umanității în trei forme diferite, dar aceste trei forme reprezintă o singură esență; de 

aceea, unii văd trei zeități acolo unde există doar una. 

25 Eu sunt Unul și nu vă permit să-mi atribuiți o Treime decât atunci când înțelegeți că, în prima dată, 

m-am manifestat în Dreptate, că în a doua dată v-am dezvăluit Iubirea Mea și că am păstrat Înțelepciunea 

pentru această ultimă dată. 

26 Înțelepciunea este cartea care se deschide astăzi în fața voastră și vă arată conținutul ei de lumină 

infinită, de revelații inimaginabile și de cunoștințe niciodată atinse. Numai acolo veți afla ce există dincolo 

de voi și atunci veți putea să vă explicați singuri motivul multor învățături ale Mele din prezent și din 

trecut. 

27 Ce știi despre viața de apoi? Ce știe omul despre ceea ce vine după această viață? Ce știi despre 

motivul pentru care te naști și de ce mori? 

28 Tot ceea ce voi numiți nedreptăți ale lui Dumnezeu sau ironii ale sorții, pe care ar trebui să le 

numiți dreptate, vă veți explica singuri, într-un mod lucid, atunci când veți învăța lecțiile pe care vi le-a 

dezvăluit Cartea Înțelepciunii în Era a treia, prin intermediul conștiinței voastre. 
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29 Nu ți s-a profețit că orice ochi Mă va privi în acest timp? Prin aceasta am vrut să vă spun că veți ști 

cu toții adevărul care sunt eu. 

30 Cum poți presupune - deși ai fost în lumina Duhului Sfânt - că ai putea rămâne în întuneric pentru 

totdeauna? 

31 Uitați-vă la oamenii care se distrug și se urăsc unii pe alții, care își smulg puterea unii altora fără să 

se ferească de crime, înșelăciune sau trădare. Există oameni care mor cu milioanele ca victime ale 

semenilor lor, iar alții care pier sub efectul viciilor. Există lumină în ele? Vorbește spiritul care trăiește în 

ei? Ceea ce este acolo este întuneric și durere, rezultatul folosirii greșite a darului liberului arbitru și al 

faptului că nu au ascultat vocea interioară și pentru că nu și-au îndreptat atenția către lumina acelei scântei 

de Dumnezeu pe care o purtați cu toții în ființa voastră și care este raza de lumină divină pe care o numiți 

conștiință. 

32 Omul s-a scufundat în abis, iar conștiința l-a însoțit acolo, așteptând momentul potrivit pentru a se 

face auzită. În curând, această voce se va face auzită în lume cu o violență pe care încă nu v-o puteți 

imagina. Dar acest lucru va face ca omenirea să se ridice din abisul mândriei, al materialismului și al 

păcatului, să se spele în râurile de lacrimi ale pocăinței sale și să înceapă să evolueze în sus pe calea 

spiritualizării. Eu îi voi ajuta pe toți copiii Mei, căci Eu sunt Învierea și Viața care îi ridică pe "morți" din 

mormânt. În această viață pe care o ofer astăzi umanității, oamenii vor face voia mea și vor renunța la 

liberul arbitru din iubire, convinși că oricine face voia Tatălui nu este nici rob, nici sclav, ci un adevărat 

copil al lui Dumnezeu. Atunci veți cunoaște adevărata fericire și pacea perfectă, care sunt rodul iubirii și al 

înțelepciunii. 

33 Oameni buni, voi îmi cereți iertare pentru toate greșelile pe care le-ați comis, pentru că Cuvântul 

Meu v-a mișcat profund sufletele. Dar eu vă întreb: De ce nu simțiți aceeași remușcare atunci când 

conștiința voastră dezaprobă vreuna dintre faptele voastre? Această voce interioară și cea care se manifestă 

prin acești purtători de voce sunt diferite una de cealaltă? Gândiți-vă și înțelegeți că nu Mă auziți 

întotdeauna sub această formă pentru a vă face să vă pocăiți. Este necesar să vă spiritualizați puțin câte 

puțin și să auziți cu mai multă claritate, zi de zi, vocea conștiinței voastre, care există în voi ca o carte de 

înțelepciune și de iubire. 

34 Înțelegeți că, deși creația pare a fi completă, totul evoluează, se transformă și se perfecționează. 

Poate sufletul tău să scape de această lege divină? Nu, copiii Mei. Nimeni nu poate spune ultimul cuvânt 

despre spiritualitate, despre știință sau despre viață, pentru că acestea sunt lucrările Mele care nu au sfârșit. 

35 Eu vă învăț să ocupați cu demnitate locul pe care l-am destinat fiecăruia și să urmați cu docilitate și 

în același timp cu fermitate calea pe care iubirea mea părintească v-a trasat-o. Cuvântul meu ceresc îl 

luminează atât pe cel care deține poziția de stăpân, cât și pe cel care îndeplinește sarcina de subordonat; 

este ca lumina soarelui care strălucește asupra tuturor. 

36 Oamenii de pe pământ nu au realizat încă cele mai mari lucrări, cele care dau satisfacție divină 

Inimii Mele părintești. Operele lor, care sunt minunate din punct de vedere uman, se dovedesc totuși mici 

atunci când autorii lor le judecă cu legile mele de iubire. Acesta este motivul pentru care mulți oameni de 

știință nu vor să se preocupe de spiritualitate, pentru că ei știu că există prezența Celui care știe totul - a 

Celui care vede totul și judecă totul. Ei preferă să-mi nege existența, crezând că astfel vor reduce la tăcere 

vocea conștiinței lor. 

37 Să nu credeți că îi judec rău pe copiii Mei pentru că vor să cunoască secretele naturii. Nu, 

înțelepciunea Mea este moștenirea divină pe care o păstrez pentru copiii Mei. Dar judec scopul sau intenția 

oamenilor de știință atunci când această intenție nu este aliniată cu scopurile pentru care le-au fost 

dezvăluite secretele naturii. 

38 Când vă spun că înțelepciunea mea va fi a voastră, credeți că o singură viață pământească poate fi 

suficientă pentru a cunoaște tot ceea ce am să vă dezvălui? Dacă vă spun că nu puteți dobândi știința 

umană fără să parcurgeți lungul drum al dezvoltării, cu atât mai puțin puteți dobândi cunoașterea spiritului 

fără o dezvoltare completă a spiritului vostru. 

39 Eu nu pun spiritualizarea în opoziție cu știința, pentru că această eroare a fost a oamenilor, 

niciodată a mea. Dimpotrivă, eu vă învăț să armonizați spiritualul cu materialul, umanul cu divinul, 

tranzitoriul cu eternul. Cu toate acestea, vă explic că, pentru a merge pe căile vieții, trebuie mai întâi să 

cunoști calea pe care ți-o deschide conștiința ta, a cărei lege spirituală izvorăște din Spiritul Divin. 
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40 Ființa umană crede că acționează conform voinței sale, crede că este liberă de orice influență 

superioară asupra sa și, în cele din urmă, se consideră independentă și stăpână pe propriul destin, fără să 

bănuiască faptul că va veni ceasul în care toată lumea va înțelege că voința Mea a fost cea care a fost 

împlinită asupra lor. 

41 Pe pământ se vor vedea multe lucrări ale justiției divine; printre ele veți putea fi martori și la cea a 

oamenilor de știință care caută oameni simpli, needucați, care poartă în inima lor sămânța spiritualizării 

sau care au dezvoltat darul dialogului de la spirit la spirit, pentru a asculta prin ei revelațiile pe care mintea 

lor nu le-a descoperit. 

42 Vouă, oameni care Mă ascultați, vă spun încă o dată să luați aminte la învățăturile Mele, căci se 

apropie timpul când această manifestare se va încheia, iar atunci cel care a hrănit, a învățat și a păstrat 

binele spiritual va fi puternic, dar cel care nu l-a înțeles sau nu l-a interpretat după bunul său plac va fi 

slab. 

43 Vedeți cât de multe mulțimi Mă înconjoară în acest timp de manifestare prin intermediul organului 

uman de înțelegere? Adevărat vă spun că, după 1950, vor fi puțini cei care Mă vor urma. 

44 Astăzi nu înțelegeți ceea ce vă spun, dar veți înțelege atunci. 

45 Contemplați cu spiritul vostru scara care se înalță în fața voastră spre infinit. Este ca o cale 

luminoasă care te invită să ajungi în sânul Tatălui, care este un sân de pace și de bucurie inefabilă. 

46 V-am găsit pierduți ca niște naufragiați fără busolă, ca niște rătăcitori rătăciți în deșert, dar v-am 

trimis o lumină care v-a ajutat să găsiți o cale plină de speranță, de credință și de mângâiere, care v-a 

încurajat și v-a insuflat spiritului vostru vitalitate și energie pentru a merge spre țelul promis. 

47 La capătul scării, acolo, în vârf, există o casă la care sunteți cu toții destinați, dar pe care trebuie să 

o atingeți prin merit, prin credință, prin mare iubire și milă nemărginită, dărâmând obstacolele, învingând 

adversitățile și învingând dușmanii, până când veți ajunge în cele din urmă la Noul Pământ Făgăduit, care 

nu este din această lume. 

48 Această scară este o cale dreaptă, fără capcane sau labirinturi, prin care vreau să înțelegeți că nu 

veți întâmpina dificultăți în împlinirea Legii mele. 

49 Mergi cu fermitate pe această cale, luptă pentru ascensiunea ta, eu te voi face puternic. Înțelegeți: 

Dacă nu este cu puterea și lumina Mea, cu ce arme veți lupta și vă veți apăra? Dacă nu ți-aș acorda sabia 

Mea de lumină - cu ce ți-ai putea învinge tentațiile? Dacă nu v-aș acoperi cu mantia Mea, cum ați putea să 

vă eliberați de dușmanii voștri? Dar, cu adevărat vă spun, chiar și protecția Mea și lumina sabiei Mele 

trebuie să le obțineți prin meritele voastre! 

50 Urmele tale ar trebui să rămână vizibile pe calea spirituală care se deschide în fața ta. Ei ar trebui 

să fie exemple de fapte bune, renunțări, fapte nobile, iubire înaltă și milă fără limite. 

51 Destinul fiecăruia este marcat de sarcina sa spirituală și de sarcina sa umană. Ambele trebuie să fie 

în armonie una cu cealaltă și să fie îndreptate spre același scop. Dar vă spun cu adevărat: nu voi lua în 

considerare doar faptele voastre spirituale, ci și pe cele materiale, căci și prin ele spiritul poate dobândi 

merite, dacă există în ele dragoste și milă față de frații voștri. 

52 Nu veți fi singuri în rătăcirea voastră; sunt multe ființe în fața voastră - unele foarte aproape, altele 

mai departe - care merg și ele înainte pas cu pas și care veghează și se roagă pentru cei care rătăcesc în 

urma lor. Ei nu au dorința de a ajunge singuri sau de a fi primii, ci de a deschide calea pentru frații lor, 

astfel încât, într-o zi, bucuria celor dintâi să fie bucuria tuturor. 

53 Cât de glorioasă este această cale în ochii Mei! Cât de mult se împrospătează spiritul Meu când 

vede progresul copiilor Mei și efortul lor de a se înălța pentru a atinge noi grade de perfecțiune! 

54 Există ființe din toate lumile și sferele din alte lumi, unele în spirit, altele încarnate, și toate 

îndeplinesc sarcini diferite. Este în infinit (lumile din alte lumi) unde vă faceți casă pentru a vă bucura 

mâine de pacea spiritului. 

55 Atâta timp cât încă vă îndreptați spre țintă - liniștiți-vă mintea, care uneori seamănă cu o furtună, și 

ascultați Cuvântul Meu, fiți atenți la el și cercetați-l, căci el este lumina farului pentru mântuirea voastră. 

Mulți au venit la Mine ca niște naufragiați, dar Eu le-am dat Pacea Mea, care a fost ca o barcă de salvare, 

și i-am trimis din nou pe mare să-i caute pe frații lor care s-au rătăcit. 

56 Cei care au avut certitudinea că vor pieri și au simțit brusc că o mână blândă i-a salvat din abis îi 

înțeleg în mod natural pe semenii lor atunci când îi văd în aceeași situație și le întind mâna. 
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57 Cine nu cunoaște iubirea mea nu va putea să o facă simțită de frații săi, dar cine o simte pe tot 

parcursul vieții sale îmi dă mărturie și găsește o fericire profundă în a face fraților săi ceea ce Tatăl i-a 

făcut lui. 

58 O, iubiți oameni, Maestrul vrea ca voi să înțelegeți învățătura Sa și să acționați conform 

instrucțiunilor Sale. V-am spus că Învățătura Mea este o cale îngustă, căci dacă vă abateți de la ea, pe de o 

parte, vă veți îndepărta de Legile Mele de Iubire, iar pe de altă parte veți fi în pericol să cădeți în fanatism, 

ceea ce înseamnă orbire și stagnare. Tentațiile se află de ambele părți ale căii, dar Lumina Divină 

strălucește întotdeauna la orizont, invitându-ți spiritul la evoluție ascendentă și perfecțiune pe calea 

dreaptă și îngustă a binelui. 

59 Cineva Mă întreabă în inima sa: "Este imperios necesar să iubești pentru a găsi mântuirea?". Dar 

Maestrul răspunde: Nu, nu este "imperativ" să iubești pentru a găsi mântuirea, pentru că iubirea nu este 

dată sub constrângere, ci este menită să apară în mod natural și spontan. Cel care a pus această întrebare a 

făcut-o doar pentru că acest sentiment nu s-a născut încă în el; dar în cele din urmă va germina și va înflori 

în el, și atunci va înțelege că iubirea în suflet este ceva ce se naște odată cu el ca și fructele pământului; că 

este foarte firesc să poarte în inimă sămânța care este un germen de viață. Astfel, iubirea în suflet este 

sămânța pentru veșnicie. 

60 Ați înțeles, discipoli, dar imediat vă îndoiți că această umanitate se poate salva prin iubire, pentru 

că tocmai asta îi lipsește. În replică, vă spun că iubirea este ca o sămânță divină care nu poate muri 

niciodată, care rămâne ascunsă în cel mai secret colț al inimii umane, iar dacă nu a răsărit încă, este doar 

pentru că nu a fost udată cu apa adevărului, pentru că apa pe care a primit-o a fost doar o iubire aparentă. 

Egoismul, minciuna, ipocrizia, cuvintele goale de (pretinsă) "lumină", iată ce susține inima omenirii zi de 

zi. Dar este posibil ca inima să se hrănească cu ceva care nu conține esența vieții veșnice? 

61 Eu, Semănătorul Divin, care lucrez câmpurile cu iubire pentru a le da viață, am venit să le ud cu 

propriul meu Sânge, iar acum, în acest Al Treilea Timp, vă voi da încă o dovadă a puterii și a vieții pe care 

o deține sămânța iubirii. 

62 Când v-am numit "lucrători în câmpurile mele", nu am făcut-o pentru că sunteți deja lucrători, ci 

pentru că vreau să lucrați cu mine în această sarcină divină de salvare a fraților voștri din iubire. 

63 Ați rătăcit mult, și vă spun în acest moment: opriți-vă și odihniți-vă! Prin toate vicisitudinile vieții, 

ați rămas credincioși pe urmele Mele. Lasă în urma ta toată amărăciunea pe care ai experimentat-o pe 

drumul vieții. Când începeți să absorbiți această sămânță (a Cuvântului Meu) în inimile voastre, vă dați 

seama că vă dau din ce în ce mai mult și nu vă cer socoteală. Dar să știi că ai datoria de a cultiva această 

sămânță în viața ta, pentru că va veni o zi când voi apărea ca administrator al pământurilor mele și îți voi 

cere socoteală pentru munca ta. Lucrați cu dragoste și zel, dar și cu simplitate și naturalețe. Nu vreau ca ei 

să vă numească fanatici, nu vreau ca Lucrarea Mea să devină o obsesie în mintea voastră. Transmiteți 

adevărul Meu prin caritate adevărată și nu cereți nimic în schimb, căci Eu vă voi face dreptate. 

64 Fiți bucuroși știind că aveți o sarcină frumoasă încredințată de Tatăl vostru și amintiți-vă mereu că 

atunci când crucea voastră este grea, îl aveți pe Cel Atotputernic să vă ajute. Urcați pe coasta abruptă, căci 

nu neapărat Golgota vă așteaptă, ci dragostea Mea părintească. 

65 Vegheați pentru ca această revelație să nu fie falsificată de nimeni. Purifică-ți devoțiunile cât mai 

mult posibil și sporește-ți înțelegerea și spiritualitatea. Lucrarea mea este perfectă din toate punctele de 

vedere; dar dacă vreodată veți descoperi ceva ce considerați imperfect, să știți că această imperfecțiune nu 

este divină, ci umană. - Rugați-vă pentru toate națiunile lumii, dați-vă seama cum sunt purificate zi de zi 

de durere și cum sunt mereu pătate de păcat. Rugați-vă ca aceasta să devină lumină în ei și ca - atunci când 

vor recunoaște momentul în care sunt puri - să știe cum să păstreze această puritate. Pentru că atunci vor fi 

demni de a Mă avea alături de ei și suficient de sensibili pentru a-mi simți prezența. 

66 Eu binecuvântez toate popoarele - pe cei care Mă iubesc și pe cei care Mă resping - atât pe cei care 

Mă urmează, cât și pe cei care s-au îndepărtat de Mine. Toți sunt chemați să intre în Prezența Mea și, mai 

devreme sau mai târziu, vor găsi calea care îi va conduce la casa Tatălui care îi așteaptă cu iubire. 

67 Veți ajunge cu toții la masa la care "cei dintâi" s-au reîmprospătat și veți simți că vă așteaptă și pe 

voi destule locuri și mâncăruri. Aplicați această parabolă atât în viața materială, cât și în cea spirituală și 

veți înțelege că pentru cei care îndeplinesc legile vieții umane și pe cele ale spiritului, nu este nevoie să 
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simtă durere. Reflectați asupra acestei învățături și, concentrându-vă în adâncul inimii voastre, ascultați 

vocea conștiinței voastre. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 80  
1 oameni, v-am copleșit cu binefacerile Mele pentru a vă stăpâni și a vă face să ascultați Cuvântul 

Meu. Am celebrat o sărbătoare în acest timp de amintire pentru ca, odată ce nu veți mai auzi Cuvântul 

meu, să fiți echipați și adunările voastre să fie ca un banchet al fraternității la care se grăbesc cei care nu au 

auzit această voce și care vin în dorința voastră. Dar odată ce Cuvântul Meu va ajunge la mase în toată 

puritatea și esența sa spirituală, ele vor exclama: "Duhul Sfânt a revărsat într-adevăr lumină asupra 

noastră!". și vor înțelege învățătura Mea în care v-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice 

cuvânt care vine de la 

Dumnezeu vine." 

2 Ei nu vor mai îngenunchea pentru a se ruga, pentru că vor învăța să își înalțe gândurile în dorința 

de comuniune spirituală cu Maestrul lor. Spiritul vostru va deveni mai puternic, în timpul luptei va fi 

neobosit în răspândirea cuvântului divin prin fapte, cuvinte și gânduri. Îi va căuta pe cei nevoiași pentru a-i 

aduce un mesaj spiritual. Alteori, își va îndeplini misiunea în retragerea din cămara sa, rugându-se pentru 

frații săi. 

3 Vin vremuri de durere când mulți oameni care se cred pregătiți să ajute oamenii din punct de 

vedere spiritual sunt incapabili să facă ceva, sau foarte puțin, pentru că s-au ocupat doar de umplerea 

minții cu învățătura și știința lumii și și-au lăsat inima goală. 

4 Voi, care Mă ascultați, trebuie să pregătiți calea celor care Mă vor primi în spirit. Nu întâmplarea a 

fost cea care i-a adus în Prezența Mea pe cei care au primit instrucția Mea, așa cum nu va fi nici 

întâmplarea cea care va dezvolta darurile Spiritului în cei care vor simți Prezența Mea fără a avea nevoie 

de un purtător de cuvânt uman. 

5 Sensibilitate, presimțire, revelație, profeție, inspirație, clarviziune, darul mântuirii, cuvântul 

lăuntric - toate acestea și alte daruri vor veni de la Duhul și prin ele oamenii vor confirma că a început un 

timp nou pentru oameni. 

6 Astăzi vă îndoiți că aceste daruri spirituale există, pentru că unii le ascund de lume, temându-se de 

părerea ei; mâine va fi cel mai natural și mai frumos lucru să le posedați. Am venit la voi în acest al treilea 

timp pentru că sunteți bolnavi la trup și la suflet. Cei sănătoși nu au nevoie de medic și nici cei drepți de 

purificare. 

7 Iubirea mea părintească a uitat toate insultele pe care oamenii mi le-au aruncat și iubirea mea a 

curs inepuizabil pentru a le da viață. Secolele au trecut peste multe generații de păcătoși, de fratricide și, pe 

măsură ce omul își pierde tot mai mult speranța de a găsi mântuirea, Eu vin și continui să Îmi pun 

încrederea în voi, știind că în cele din urmă Mă veți iubi. Dragostea ta te va salva în acest moment. 

8 Astăzi, Tatăl nu întreabă: Cine poate și vrea să salveze neamul omenesc cu sângele său? Nici Isus 

nu va răspunde: Doamne, eu sunt Mielul care este gata să deschidă calea pentru ispășirea umanității cu 

sângele și dragostea Sa. 

9 Nici nu voi trimite "Cuvântul" Meu să devină om în acest timp. Această epocă s-a încheiat pentru 

voi, lăsând în urmă învățătura și dezvoltarea sa ascendentă în spiritul vostru. Acum am inaugurat o nouă 

epocă de progres spiritual, în care voi veți fi cei care veți câștiga merite. 

10 "Cuvântul" lui Dumnezeu, care este Spirit, Lumină și Viață, a coborât de bunăvoie din Împărăția 

Sa pentru a le vorbi direct copiilor Săi. Hristos a fost un exemplu de smerenie printre oameni în ceea ce 

privește natura Sa trupească-pământească; în ceea ce privește spiritul Său, El a fost perfecțiune. 

11 Când a venit ultima clipă pe pământ pentru "Mielul", acesta i-a vorbit Tatălui cu aceeași blândețe 

cu care și-a acceptat misiunea: "Totul este împlinit". Acest sacrificiu este cea mai mare lecție de iubire și 

milă pe care am dat-o omenirii. Această Lucrare a fost ca o sămânță care a căzut în fiecare suflet. 

12 De ce așteaptă unii ca Spiritul Adevărului ca ființă umană pentru a face din nou acest sacrificiu? În 

acest timp am venit în duh, așa cum m-am oferit, pentru a revărsa lumina mea sub formă de inspirație 

printre oameni, pentru ca ei, luminați de această lumină, să găsească mântuirea prin propriile lor merite. Vi 

se pare dificil să vă iubiți și să vă ajutați în viață? 

13 Nu vă cer să lăsați totul în urmă, așa cum le-am cerut celor care M-au urmat în Era a doua. Printre 

ei, unii și-au părăsit părinții, alții partenerul; și-au lăsat casa, țărmul, barca de pescuit și plasele - toate 
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acestea au fost lăsate în urmă pentru a-l urma pe Isus. Și nici nu vă spun că este necesar să vă vărsați 

sângele în acest moment. 

14 V-am spus că acolo unde locuiește fiecare dintre voi, poate face multe zi de zi. Căutați în adâncul 

ființei voastre nucleul bun pe care l-am pus în fiecare dintre copiii Divinității Mele; acest nucleu nu 

aparține inimii, ci spiritului. 

15 Nu uitați că originea voastră se află în iubirea mea. Astăzi inima ta este împietrită de egoism, dar 

când va redeveni receptivă la orice inspirație spirituală, va simți iubire pentru aproapele său și va 

compătimi durerea altora ca și cum ar fi a ta. Atunci veți putea împlini porunca care vă spune: "Iubiți-vă 

unii pe alții". 

16 Aceasta este arma mea: cea a iubirii, pe care nu v-am ascuns-o niciodată și pe care v-o arăt mereu 

în mod clar în lupta împotriva întunericului păcatului. Cine vrea să fie soldatul Meu, să ia sabia iubirii. 

Așadar, nu pot vorbi decât unui popor făurit în durere de-a lungul secolelor și veacurilor. 

17 Spiritul tău a ajuns să se compună, și el speră și se încrede doar în voința mea. 

18 În acest timp, Ilie a venit ca un precursor pentru a pregăti spiritul omului pentru unirea cu Mine. 

Cuvântul lui Ilie te trezește, te trezește, te trezește și te face vigilent, căci lumina lui este ca o rază de 

lumină. 

19 Spiritul vostru este capabil în acest timp prezent să înțeleagă cine este Ilie. De mult timp ați lăsat în 

urmă copilăria spirituală. Credința și presimțirea sunt cele care au făcut ca Prezența Mea și fiecare dintre 

revelațiile Mele să fie palpabile pentru voi în acest timp în care Doctrina Mea va da oamenilor adevărata 

măreție - nu cea falsă pe care o dă lumea, ci cea care izvorăște din umilință și virtute. 

20 O sarcină dificilă îi așteaptă pe toți cei care pornesc și Mă urmează. Fără cruce, nimeni nu Mă 

poate avea ca exemplu; dar, cu adevărat, vă spun că crucea pe care v-o pun pe umeri nu este pentru a vă 

împinge în jos, ci pentru a vă susține pe drumul dureros al vieții voastre. Cine își aruncă crucea va trebui 

să cadă, cine o iubește va ajunge la țintă, cine o poartă pe pământ până în clipa în care își dă ultima suflare 

va experimenta în acel moment cum crucea sa îl ridică, îl poartă în sus și îl conduce la Mine. Oricine este 

surprins de moarte în timp ce își poartă crucea pe umeri nu trebuie să se teamă de căderea în necunoscut. 

Acolo se vor dezlega multe mistere pe care omul nu le-a putut descifra. Credeți că Tatăl preferă ca voi să 

fiți ignoranți pe pământ? Nu, oameni buni, eu sunt o sursă constantă de dezvăluiri de secrete pentru 

oameni. Cu toate acestea, ei insistă să fie orbi la ceea ce este revelat și surzi la vocea Mea. 

21 Cei care cred în Mine știu că Eu sunt pur și drept; dar cum omul iubește răul, impuritatea îl atrage 

și păcatul îl ispitește. El preferă dezlănțuirea pasiunilor sale în locul iluminării sufletului. Atracția pe care 

o exercită păcatul asupra omului este asemănătoare cu cea pe care o simți în fața vidului și a adâncimii 

unui abis. Cât de greu i se pare celui care a căzut și nu Mă cunoaște să se salveze, și cât de ușor li se pare 

altora să se salveze, deoarece ei cred că dacă își mărturisesc fărădelegile în ultima clipă a vieții lor, este de 

ajuns pentru ei să obțină iertarea păcatelor și să ocupe un loc în împărăția Domnului! 

22 Să știi că doar apa pocăinței spală petele, nu frica de judecată; că ceea ce te apropie de Domnul 

este restituirea unui suflet pocăit pentru toate fărădelegile sale. 

23 Toți cred în Mine, chiar dacă nu toți mărturisesc acest lucru, nu toți Mă iubesc. Nu cred în ateu, nu 

văd atei și nici nu pot exista. Carnea Mă poate nega, dar nu și spiritul. Poate cineva să-și renege tatăl fizic, 

chiar dacă nu l-a cunoscut? Nici duhul nu-și poate nega Tatăl său spiritual, chiar dacă nu-l cunoaște. Poate 

exista un fruct al unui pom care nu a mai fost în pom? 

24 De la începutul timpului vă învăț și vă judec cu dragoste. Dacă numiți pe nedrept dreptatea Mea 

pedeapsă sau condamnare, vă spun că vă pedepsesc și vă judec cu dragoste. - Vă vorbesc astfel pentru că 

trăiți într-un timp în care frica de dreptatea mea nu vă va mai face să ascultați de poruncile mele, ci să vă 

întoarceți la iubirea mea, la legea mea, căci în ea este iubirea Tatălui vostru. Dar dacă vreți ca legile Mele 

să nu vă judece, învățați-le prin învățătura Mea și trăiți conform lor. Cum vrei să trăiești în afara căii, 

conform propriei voințe, fără ca durerea neașteptată să te lovească? Oricine încalcă legile va fi imediat 

afectat de ele. 

Vrei dovezi și mai mari de iubire? 

25 Această natură pe care v-am încredințat-o este o adevărată sursă de viață și de sănătate. Bea-ți apa 

și vei trăi fără necazuri, vei avea putere, lumină și bucurie pe drumul vieții, iar spiritul tău își va împlini 

mai bine destinul. Cum poți pretinde că ești sănătos la trup și la suflet dacă nu cauți aceste beneficii acolo 



U 80 

149 

unde sunt? Sănătatea trupului o căutați pe pământ la medicul a cărui inimă nu este întotdeauna miloasă, iar 

sănătatea sufletului o căutați dezbrăcându-vă de ceva material pentru a vă preda în fața glasului conștiinței 

voastre. 

26 Adevărat vă spun că natura are un sân asemănător cu cel al unei mame iubitoare; împrospătați-vă 

la el atâta timp cât trăiți în el; căci și sufletul participă la deliciile trupului, prin mijlocirea căruia Domnul îi 

dă atâtea și atâtea învățături frumoase de iubire. 

27 Astăzi, omenirea trăiește departe de orice sursă de viață, de unde și necazul ei. Ca urmare, lumea 

crede că ar trebui să pun capăt dreptății Mele între oameni, pentru ca pacea și bunăstarea să se întoarcă la 

ei, în timp ce singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă întoarceți pe calea Legii. Omul spune că 

se străduiește să atingă un ideal, dar eu îi spun: Este posibil să atingi acest ideal mergând pe o cale fără 

lumină? 

28 Oamenii au creat o lume după imaginația lor, după voința lor. I-am lăsat să o aibă pentru a nu-i 

priva de liberul lor arbitru; dar această lume se vor distruge singuri, ca dovadă că au construit pe nisipuri 

mișcătoare. "Cum ar fi posibil", spun cei puternici, "ca atâta putere să se stingă?". Și totuși, imperiile, 

tronurile, sceptrele, știința și bogățiile vor pieri. O ușoară adiere, și doar scrierea istoriei va mai aduna 

rămășițele atâtor false măreții! 

29 Falsă numesc eu lumea ta; căci în timp ce fața ta râde, inima ta este, dacă nu plină de amărăciune, 

totuși plină de rea voință. Și dacă ați făcut deja acest lucru cu privire la viața umană, ce puteți spune 

despre tot ceea ce ați făcut și ați omis cu privire la viața și legile care țin de spiritul vostru? I-ați permis să 

se îndepărteze atât de mult de sursa vieții veșnice, de adevărul, dreptatea și iubirea care se află în Creatorul 

vostru, încât, deși ar trebui să fie stăpânul lumii și mai presus de cele materiale, a devenit un sclav 

maltratat și degradat. Spiritul este atât de supus slăbiciunilor și înclinațiilor trupului. A cedat în cele din 

urmă din cauza iubirii pe care o simte pentru carnea de care este legat. În ciuda iubirii pe care sufletul o 

simte pentru lume, în ciuda materialismului excesiv la care a ajuns, nu există nimeni care să nu fi simțit, 

chiar și pentru o clipă, dorința de a trece dincolo de această viață, în lumea spirituală. Nu există nimeni 

care să nu fi avut deja un moment de înălțare interioară aici, care să nu fi simțit existența și pacea acelei 

vieți. Revelațiile mele spirituale din această lume sunt o invitație la împărăția mea. 

30 Va veni ziua în care întreaga omenire va cunoaște învățăturile Mele. Mulți le vor nega și chiar vor 

spune că ispititorul a fost cel care a dat aceste învățături. Dar dacă sunt crezute și puse în practică de unul 

dintre copiii mei, va vedea cum chiar și cei care M-au negat vor da roade bune ca mărturie a acestui 

adevăr. 

31 Fiți sănătoși la trup și la suflet și luați ca exemplu pe bunii patriarhi, cei care au știut să se 

jertfească Tatălui și au avut plăcerea de a-și împlini îndatoririle pe pământ. Eu vă vorbesc vouă, oameni 

buni, și vorbesc umanității. Vouă, poporul lui Israel, vă vorbesc pentru că, deși Mă ascultați, nu mergeți pe 

calea cea bună, ci încercați să mergeți cu piciorul drept pe calea Mea, în timp ce cu celălalt picior mergeți 

pe lângă. 

32 Vă spun tuturor: Eu sunt sănătatea, Eu sunt calea, adevărul și viața. 

33 Spiritul lui Ilie vă conduce în prezența Mea și vă ajută să deveniți demni de venirea Mea la voi. 

Nu-l respingeți pe Ilie în acest timp, așa cum L-ați respins pe Hristos în al doilea timp și pe Moise în 

primul timp. 

34 Gândiți-vă că Ilie a îndepărtat vălul cu care ați acoperit multe secrete, ca să vedeți slava Tatălui. 

35 Fiți blânzi și ascultători, astfel încât să oferiți spiritului vostru posibilitatea de a-și îndeplini 

sarcina. Este deținătorul luminii experienței, dezvoltării și cunoașterii. 

36 Spiritul se naște în Mine, își are copilăria, dezvoltarea și plinătatea sa; spre deosebire de "carne", 

care îmbătrânește și moare, el crește mereu în cunoaștere și în iubire, adică în perfecțiune. Știți că ați ieșit 

din Mine, dar nu știți cum. Știi, de asemenea, că trebuie să te întorci la Tatăl, dar nu știi în ce fel. Acestea 

sunt sfaturile Mele înalte, acestea sunt secretul pe care trebuie să-l respectați. 

37 Am pus măreția în om, dar nu cea pentru care se străduiește pe pământ. Măreția de care vorbesc 

este sacrificiul, iubirea, umilința, mila. Omul fuge constant de aceste virtuți, îndepărtându-se astfel de 

adevărata sa măreție și de demnitatea pe care Tatăl i-a acordat-o ca și copil al Său. 

38 Fugiți de umilință pentru că credeți că înseamnă sărăcie. Fugiți de încercări pentru că vă sperie 

mizeria, fără să vă dați seama că ele vă eliberează sufletul. De asemenea, fugiți de spiritualitate, deoarece 
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credeți că este o pierdere de timp să aprofundați această cunoaștere, fără să vă dați seama că disprețuiți o 

lumină mai înaltă decât orice știință umană. 

39 De aceea v-am spus că sunt mulți care, deși pretind că Mă iubesc, nu Mă iubesc și, deși pretind că 

cred în Mine, nu au credință. Au mers atât de departe încât Mi-au spus că sunt dispuși să Mă urmeze, dar 

vor să Mă urmeze fără o cruce. Și totuși le-am spus că oricine vrea să Mă urmeze trebuie să-și ia crucea și 

să Mă urmeze. Oricine își îmbrățișează crucea cu iubire va ajunge în vârful muntelui unde își va da ultima 

suflare pe acest pământ pentru a învia la viața veșnică. 

40 Viața duhovnicească, mult dorită de unii, este temută, negată și chiar batjocorită de alții; dar ea vă 

așteaptă inevitabil pe toți. Este pântecul care îi primește pe toți, brațul care se întinde spre tine, Patria 

Spiritului - un mister de nepătruns chiar și pentru cei învățați. Dar secretele Mele pot fi pătrunse ori de câte 

ori cheia pe care o folosești pentru a deschide această poartă este cea a iubirii. 

41 Înțelegeți că, de la începutul existenței omului, Tatăl a fost o revelație constantă de mistere pentru 

copil. Bucurați-vă la gândul că, dacă omul nu a atins limitele științei sale în atâtea veacuri ale vieții voastre 

(pe pământ), el va descoperi veșnic și noi frumuseți, noi minuni, noi ființe, alte lumi, de îndată ce va intra 

pe căile spiritualizării. Aceste noi experiențe îl vor face pe copil să-și iubească Creatorul cu o perfecțiune 

din ce în ce mai mare, cu o iubire asemănătoare cu cea pe care o am eu pentru voi. Din cauza acestui 

sentiment atât de puternic și de mare pe care îl am pentru umanitate, am devenit om pentru ca voi să Mă 

aveți aproape de voi. Dar după acest sacrificiu, văd că oamenii din acest timp sunt surzi, orbi și 

nerecunoscători față de această iubire, că și-au creat o lume în care nu au nevoie să se supună poruncilor 

Mele, legilor Mele drepte, Doctrinei Mele de iubire. 

42 Abisul îi atrage pe oameni, interzisul îi ispitește, ei își folosesc libertatea de voință în felul lor. 

Pentru o umanitate atât de dependentă de pasiuni, de goana după câștig și de plăcerile pământului, căderea 

ei pare inevitabilă. Sufletul pare foarte greu să găsească mântuirea și nu înțelege că în Dreptatea divină, în 

iubirea Tatălui său, poate găsi calea prin care se poate purifica, poate evolua în sus și poate găsi mântuirea. 

43 Toți oamenii cred în existența Mea pentru că posedă spirit și au păstrat o cunoaștere interioară 

profundă a existenței Mele. Chiar și cel care Mă neagă crede în Mine, pentru că prezența Mea este în el și 

în tot ceea ce-l înconjoară. Dar omul a cedat în fața stimulentelor și tentațiilor materiale. Iar întunericul pe 

care l-a creat în acest fel este cel care nu permite omenirii să privească splendoarea cu care Duhul Sfânt se 

apropie de ea în acest moment. Dar nu va exista nicio putere sau spirit uman care să învingă Puterea, 

Lumina sau Iubirea Mea. Dar când copiii vor veni plângând în fața Tatălui, unii vor cere iertare și vor fi 

iertați pentru smerenia lor; alții Mă vor întreba: "Tată, de ce m-ai pedepsit?". Acestora le voi spune: "Eu 

nu pedepsesc niciodată; voi doar ați cules pe calea voastră ceea ce ați semănat pe ea. Nu ați reușit să 

păstrați sănătatea trupului și a sufletului; dar cel care sfidează sau încalcă legile Mele se judecă pe sine pe 

baza lor. 

44 Trăiți în armonie cu legile naturii și cu legile spirituale și veți fi mereu sănătoși la trup și la suflet. 

45 Omenirea posedă astăzi multă știință, dar odată cu ea a creat o lume înstrăinată care o separă de 

ceea ce este natural, de sursa vieții, de elementele naturii pe care i le-am încredințat pentru a o păstra și a o 

împrospăta. Cum poate fi sănătoasă la trup și la suflet o ființă umană care trăiește astfel? 

46 Pământul este ca o mamă care își întinde brațele pentru a te îmbrățișa din momentul nașterii tale; 

aerul pe care îl respiri pe el seamănă cu respirația mea divină; steaua regală maiestuoasă, în splendoarea ei 

ca o torță de foc, este o imagine a Atotputernicului, căci ea este lumină, căldură și viață. Aveți în această 

natură a voastră și apa, care este asemenea adevărului, pentru că este limpede ca cristalul, transparentă și 

pură; ea potolește setea chinuitoare, purifică și curăță; sub acțiunea ei, câmpurile devin fertile și semințele 

germinează. Aceste patru elemente, unite prin legile Înțelepciunii Divine, în unitatea și armonia lor, 

formează casa ta. Pentru a trăi pe ea, pentru a se bucura de ea în mod conștient și pentru a trăi în deplină 

conformitate cu legile sale, l-am înzestrat pe om cu toate calitățile, puterile și simțurile necesare vieții. 

47 De ce, atunci, când sunteți siguri că vă iubesc, Mă numiți nedrept când suferiți din vina voastră și 

spuneți că Tatăl vă pedepsește? 

48 Iubirea mea este neschimbătoare, nu poate fi mai mare, pentru că este perfectă, și nici nu poate fi 

mai mică. Ți-am dat o dovadă în acest sens atunci când ți-am acordat această viață, care este adăpostul tău 

și care se arată mereu generoasă și maternă față de tine. Ți-a lipsit lumina soarelui pentru o singură zi? A 

eșuat vreodată aerul să vă înveselească? Au secat mările, sau au încetat să curgă râurile ale căror ape spală 
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tot pământul? Iar planeta, în revoluțiile ei, a scăpat vreodată de sub picioarele tale pentru a te arunca în 

gol? 

49 Eu nu am greșit în ceea ce am creat, dar omul a ratat calea trasată și viața; dar în curând se va 

întoarce la Mine ca fiul risipitor care și-a risipit toată moștenirea. Cu știința sa, el a creat o lume nouă, un 

regat fals. El a făcut legi, și-a ridicat un tron și s-a înzestrat cu un sceptru și o coroană. Dar cât de efemeră 

și înșelătoare este gloria lui: o suflare slabă a dreptății Mele este suficientă pentru ca temeliile lui să se 

zdruncine și întregul lui regat să se prăbușească. Dar împărăția păcii, a dreptății și a iubirii este departe de 

inima omului, care nu a fost capabil să o câștige. 

50 Plăcerile și satisfacțiile pe care le aduce munca oamenilor sunt doar imaginare. Inimile lor sunt 

roase de durerea, neliniștea și dezamăgirea care se ascund în spatele măștii zâmbetelor. Aceasta este ceea 

ce s-a făcut din viața umană, iar în ceea ce privește viața spiritului și legile care o guvernează, acestea au 

fost pervertite pentru că s-a uitat că există și forțe și elemente care animă spiritul și cu care omul trebuie să 

rămână în contact pentru a rezista încercărilor și tentațiilor și pentru a înfrunta toate obstacolele și 

adversitățile pe drumul său de ascensiune spre perfecțiune. 

51 Această lumină care ajunge la fiecare spirit din infinit nu vine de la Steaua Rege; puterea pe care 

spiritul o primește de dincolo nu este efluviu de pe pământ; sursa de iubire, de adevăr și de sănătate care 

potolește setea de cunoaștere a spiritului nu este apa mărilor sau a izvoarelor voastre; atmosfera care vă 

înconjoară nu este doar materială, ci este efluviu, suflu și inspirație pe care spiritul uman o primește direct 

de la Creatorul tuturor lucrurilor, de la Cel care a creat viața și o guvernează cu legile Sale perfecte și 

imuabile. 

52 Dacă omul ar pune puțină bunăvoință pentru a se întoarce pe calea adevărului, ar simți imediat 

mângâierea păcii ca pe un stimulent. Dar ori de câte ori sufletul se materializează sub influența materiei, el 

cedează în ghearele acesteia și, în loc să fie stăpânul acestei vieți, cârmaciul care îi conduce corabia, 

devine sclavul slăbiciunilor și înclinațiilor umane și naufragiază în furtuni. 

53 V-am spus deja că sufletul este înaintea trupului, așa cum trupul este înaintea hainelor. Această 

materie pe care o posedați este doar o îmbrăcăminte temporară pentru suflet. 

54 Nimeni nu s-a născut din întâmplare și, oricât de neînsemnat, incapabil și mizerabil s-ar considera 

o persoană, ea a fost totuși creată prin harul Ființei Supreme, care o iubește la fel de mult ca pe ființele pe 

care le consideră superioare, și are un destin care o va duce, ca pe toți, în sânul lui Dumnezeu. 

55 Îi vedeți pe acei oameni care rătăcesc pe străzi ca niște proscriși, târând cu ei viciul și mizeria, fără 

să știe cine sunt și încotro se îndreaptă? Știți de oamenii care încă trăiesc în păduri, prinși în ambuscade de 

prădători? Nimeni nu este uitat de iubirea Mea părintească, toți au o sarcină de îndeplinit, toți posedă 

germenul dezvoltării și se află pe calea în care meritul, efortul și lupta vor aduce spiritul la Mine etapă cu 

etapă. 

56 Unde este cineva care - fie și numai pentru o singură clipă - nu a tânjit după pacea Mea și nu a 

dorit să fie eliberat de viața pământească? Orice spirit are dorul de lumea în care a trăit înainte, de casa în 

care s-a născut. Acea lume îi așteaptă pe toți copiii mei și îi invită să se bucure de viața veșnică, pe care 

unii o doresc, în timp ce alții așteaptă doar ca moartea să înceteze să mai fie, pentru că au un suflet confuz 

și trăiesc fără speranță și fără credință. Ce ar putea determina aceste ființe să lupte pentru reînnoirea lor? 

Ce ar putea să trezească în ei dorul de veșnicie? Ei nu așteaptă decât să nu mai fie, să fie liniște și să se 

termine. 

57 Dar "Lumina lumii" s-a întors, "Calea și Adevărul", pentru a te învia la viață prin iertarea Sa, 

pentru a-ți mângâia fața obosită, pentru a-ți mângâia inima și a-l face pe cel care se credea nedemn de a 

exista să audă glasul Meu care-i spune: Te iubesc, vino la Mine! 

58 Dar, așa cum trezesc în voi dorința de veșnicie și de perfecțiune, vă mai spun: "Nu credeți deci că 

vreau să nu țineți cont de viața materială. Nu interpretați greșit învățăturile Mele. Tot ceea ce a fost creat și 

așezat pe pământ servește fericirii tale. 

59 Patriarhii și drepții v-au arătat prin exemplul lor cum să trăiți fericiți pe pământ, bucurându-vă de 

bunurile naturale și împlinind în același timp legea spirituală. 

Luați-le ca exemplu și veți fi sănătoși și puternici. Vreau un popor puternic printre voi, care să lupte și să 

apere adevărul. Dacă v-aș învăța să vă separați de natură, aceasta s-ar întoarce împotriva voastră. 
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60 La Dumnezeu nu există contradicții, chiar dacă oamenii cred uneori că le găsesc în învățăturile 

Mele. Pentru a vă ajuta să le înțelegeți, v-am deschis ochii la lumină și v-am spus: Dacă doriți sănătatea 

corpului vostru, întoarceți-vă în brațele Mamei voastre, Natura, din care a ieșit învelișul vostru fizic, în al 

cărei pântece v-ați leagănat, cu care vă veți contopi atunci când interiorul ei vă va primi din nou. V-am mai 

spus: Dacă vreți să aveți un suflet puternic și sănătos și speranța de a obține răsplata pe care v-am promis-

o, trăiți Legea Mea, împlinind poruncile care vă spun: "Să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima și din 

tot sufletul tău" și "Să vă iubiți unii pe alții". 

61 Pentru a împlini Legea Mea, nu este suficient să vorbiți despre Mine, nici nu este suficient să fiți 

mari cercetători ai Lucrării Mele pentru a vă crede apostolii Mei; căci mai mare va fi în fața Mea acea 

minte simplă care nu știe să exprime Cuvântul Meu, dar care știe în schimb să exercite iubirea și mila între 

frații săi. 

62 În cea de-a doua eră, trei ani de învățătură și douăsprezece oameni au fost suficienți pentru ca Eu 

să transform umanitatea. Astăzi, mulți ani de pregătire și un număr mare de discipoli nu au fost de ajuns. 

63 Motivul este că sunteți prea atașat de material. Vă gândiți la Mine doar cinci minute, iar restul 

timpului îl dedicați activităților lumești. 

64 Îți insuflu un nou curaj, astfel încât să nu te oprești pe calea ta de dezvoltare. Fiți atenți, pentru că 

în curând veți vedea sfârșitul stăpânilor lumii, iar atunci când ei se vor retrage, nu vor mai fi sclavi. Atunci 

omenirea se va considera o singură familie. O scânteie de bunăvoință reciprocă va izbucni din inimile 

oamenilor și pacea va veni la ei. 

65 Suflete pierdute, suflete fără pace și fără lege, veniți aici! Ceea ce vă așteaptă nu este întunericul 

sau neantul, ci iubirea mea părintească, este armonia tuturor lumilor și ființelor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 81  
1 Veniți în această zi pentru a vă aminti de noul legământ pe care l-ați încheiat cu Tatăl vostru. În 

acest timp al judecății, Spiritul meu este prezent printre voi pentru a vă cere primele socoteli ale activității 

voastre, ale faptelor voastre, și pentru a vă întreba ce ați făcut din momentul în care mi-ați promis că veți 

împlini Legea mea: să vă iubiți unii pe alții. 

2 Printre această mulțime se află "primii", cărora le-am încredințat responsabilitatea pentru 

"câmpuri" și "muncitorii", cărora le-am dat apa cristalină a fraternității pentru ca ei să ude "copacii" cu ea. 

3 Conștiința ta nu-ți reproșează nimic? Ați deschis gura doar pentru a sfătui, a învăța și a îndruma? 

Sau a vorbit, ca o sabie cu două tăișuri care rănește în dreapta și în stânga? Ați mers pe calea spirituală și 

ați lăsat urme de unitate, pace și bunăvoință, sau i-ați dat exemple rele? 

4 Dacă Cuvântul Meu devine uneori sever, este pentru că nu vreau să existe minciună, viciu sau 

înșelăciune în sânul poporului Meu. Dacă cel care conduce o congregație dă exemple proaste, cei care îl 

urmează vor întâmpina obstacole. În acest timp al judecății, vă voi arăta în fiecare clipă rodul semănatului 

vostru. Nu puneți la îndoială dreptatea Mea, amintiți-vă dinainte că Eu sunt mai presus de toate un izvor 

inepuizabil de bunătate. 

5 Nu pot să vă privesc ca pe niște copii mici, pentru care toate imperfecțiunile sunt privite; pentru că 

spiritul vostru, atunci când a încheiat un legământ cu Divinitatea Mea în acest timp, parcursese deja o 

mare parte din drum înainte. Cel care a fost un discipol al Legii Mele în primul timp, un discipol al 

Cuvântului de învățătură al lui Iisus în al doilea timp, trebuie să devină ca Maestrul în stadiul actual de 

dezvoltare. 

6 Îți încredințez fructele bune, plăcute și dulci, care dau viață, pentru ca ele să te facă să simți 

contrastul cu gustul amar și cu distrugerile pe care le-a provocat printre oameni fructul din pomul răului. 

7 Văd pământul și apele pătate de sângele oamenilor, văd oameni care se desconsideră unii pe alții 

ca și cum ar fi ființe din specii diferite și care se ucid unii pe alții fără compasiune sau milă. Acest copac al 

dorinței de putere ambițioasă și al urii a fost crescut de oameni, iar fructul său a otrăvit popoarele de pe 

pământ. Nu permiteți ca această sămânță să intre în mijlocul vostru. 

8 Astăzi, vocea lui Isus nu s-a putut ridica și să spună: "Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac", pentru că 

spiritul vostru poartă în el cunoașterea învățăturii mele de iubire. 

9 Ilie a deschis poarta unei noi ere, a pregătit căile Domnului. El v-a pregătit să primiți primele roade 

ale revelației și ale învățăturii Mele. Cercetați învățăturile Mele și dați mărturie despre ele prin faptele 

voastre. 

10 În acest moment, cel de-al șaselea sigiliu este dezlegat, lumina sa se răspândește pe glob, astfel 

încât bărbații și femeile care îmi aud vocea să se trezească la timp și să se ridice la luptă. 

11 Calea este una singură, o știți deja. Ar trebui să o urmați astfel încât să nu vă abateți niciodată de la 

ea. Este chiar calea pe care v-am trasat-o de când ați ieșit din mine. În prezent, v-am acordat să vă adunați 

în locuri de întâlnire pentru a asculta învățăturile mele de iubire și pentru ca în ele să primiți mulțimea de 

nevoiași care zi de zi vor bate la ușa voastră, care este a mea. 

12 Cum ar trebui să vă adaptați lăuntric în fiecare nouă zi pentru a-i primi pe cei nevoiași? Cu 

smerenie absolută, nu cu coroana și sceptrul deșertăciunii. 

13 După ce acest popor se va uni spiritual, voi anunța acest lucru întregii lumi. 

14 Îți încredințez o parte din lucrarea Mea care este mai albă decât fulgul de nea și mai pură decât apa 

izvoarelor tale. Vreau să o păstrați așa până la finalul parcursului de dezvoltare. 

15 Ca și cum un clopot ar fi sunat în inima ta, așa că astăzi ți-ai amintit că este o zi de har, o zi în care 

Maestrul coboară să vorbească cu ucenicii Săi. Spiritul meu apare printre voi și se deschide ca o carte 

plină de înțelepciune. Spiritul tău se arată în fața Mea ca o pagină albă, și pe ea scriu instrucțiunile Mele. 

16 Lumina Duhului Meu, revărsată asupra întregii materii și a spiritului, ca împlinire a unei 

promisiuni din primele timpuri, coboară în mințile acestor aleși, numiți Purtători de Voce, pentru a vă face 

auzite instrucțiunile divine. 

17 Unii primesc proclamația mea plini de credință, alții simt, în timp ce mă ascultă, că îndoiala a pus 

stăpânire pe inima lor. Dar nu-i mustru, pentru că îndoiala îi va determina să aprofundeze studiul 

învățăturii Mele și astfel vor găsi în cele din urmă și credința. 
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18 O nouă viață așteaptă omenirea. Nu este vorba de faptul că natura se transformă, ci de faptul că 

omenirea, spiritualizându-se prin intermediul acestei învățături, va privi totul cu ochii iubirii, ai credinței și 

ai milei, adică omul va vedea viața prin intermediul spiritului. Astăzi, când privești ceea ce te înconjoară, 

simți și judeci cu o minte concentrată asupra lucrurilor materiale și cu o inimă egoistă. Această viață 

trebuie să vă apară ca o vale de lacrimi, o lume a păcatelor și uneori chiar un loc de pedeapsă. Ochii tăi nu 

descoperă nici o frumusețe, spiritul nu-și găsește locul, nu se hrănește și nu este stimulat. Dar dacă îi 

permiți spiritului să se înalțe și contemplă de sus ceea ce te înconjoară și te învăluie, va trebui să te înclini 

în fața Tatălui tău și să mărturisești că ai fost surd, orb și insensibil la prezența sa divină, care se dezvăluie 

în tot ceea ce există spiritual sau material. 

19 Atunci amărăciunea va dispărea de la voi și veți cunoaște bunătatea care curge din toate lucrurile 

create, căci toate sunt fructe ale Copacului Divin. 

20 Suferința pe care o îndură astăzi omenirea provine din folosirea greșită a liberului său arbitru și din 

neascultarea față de Legea Mea. Ultimele sale roade vor fi atât de amare încât le va arunca departe de sine, 

iar acest lucru îi va deschide ochii la lumină și inima la pocăință. 

21 Faceți corpul docil și ascultător, astfel încât să nu fie un obstacol pentru spiritul vostru. Supuneți-l 

până când veți face din el cel mai bun instrument și cel mai bun colaborator în sarcina voastră spirituală. 

Permiteți ca lumina pe care o radiază cel de-al șaselea sigiliu să fie contemplată atât de spirit, cât și de 

trup, căci știți că această lumină se revarsă asupra întregii ființe. 

22 Înțelegeți învățăturile Mele și veți fi discipolii Mei buni care, atunci când va veni ceasul, vor căuta 

pe frații lor și vor prezenta revelația celor Șapte Peceți. Nu-ți opri pașii gândindu-te că nu ești vrednic de 

harul Meu din cauza faptelor cărnii tale. Ți-am spus deja să oprești cursul frenetic al acestei creaturi 

indisciplinate și slabe care ți-a fost încredințată pe pământ și să dobândești merite în această luptă pentru a 

obține harul meu. 

23 Acum nu este momentul să te simți trist sau rușinat de trecutul tău. Amintiți-vă doar că trebuie să 

vă purificați sufletul. Acum este momentul să simțiți că sunteți cei mai norocoși de pe pământ, pentru că 

ascultați Concertul Divin al Cuvântului Meu. Da, oameni buni, raza mea de lumină devine inspirație și 

cuvinte umane, pentru ca voi să aveți prezența mea în această formă. Nu te mai gândi la trecutul tău și 

gândește-te în schimb la viitorul tău. 

24 Pregătiți-vă armele iubirii pentru a lupta cu ideile și teoriile umane. Întărește-ți inima în credință, 

astfel încât să nu te simți mic, ignorant și slab în fața celor pe care îi numești educați și învățați, pentru că 

poate că ei știu câte ceva despre știință și religie, dar despre noile Mele revelații nu știu nimic. 

25 Când am cerut reînnoirea voastră, am făcut-o pentru ca mintea și inima, odată pure, să poată 

reflecta Lumina Mea Divină. 

26 Am văzut pe mulți dintre voi cercetând și judecând Cuvântul Meu; totuși, nu v-am mustrat, pentru 

că știu că mâine, printre cei care Mă judecă, se vor ridica ucenicii cei mai fervenți. Mai târziu, vei învăța în 

felul tău și vei fi batjocorit. Amintește-ți, așadar, învățătura Maestrului și, în loc să te superi pe frații tăi 

pentru îndoiala și batjocura lor, iartă-i, știind că printre ei se află cei care se vor pocăi de judecata lor și vor 

veni la credință. 

27 Nimeni nu se simte obligat să fie Soldatul Meu. 

Urmați-mă de îndată ce voința voastră va fi fermă și dragostea voastră vă va împinge să puneți în practică 

învățăturile mele. Timpul va trece și atunci veți înțelege și veți aprecia tot ceea ce v-a acordat Domnul în 

această a treia eră, iar atunci veți simți durere pentru că nu ați fost înțelegători și ascultători în timp ce v-

am dat Cuvântul Meu. Dar vă mai acord câteva perioade scurte de timp pentru a vă repara greșelile și 

pentru a recupera timpul pierdut. 

28 În timp ce lumea vă atrage prin intermediul trupului vostru, vocea mea vă cheamă în sferele 

spirituale, în care veți intra curați de orice pată și plini de lumină. Acolo, vocea mea va răsuna în conștiința 

voastră și vă va spune dacă v-ați îndeplinit sarcina pe pământ și dacă puteți deja să urcați încă o treaptă pe 

scara perfecțiunii spirituale. 

29 În ziua pe care o dedicați astăzi odihnei, mă cobor să mă bucur de voi. Este momentul în care vă 

dați seama mai bine că nu puteți trăi doar cu pâine, ci că aveți nevoie de Cuvântul Meu, care este hrana 

voastră spirituală. Mulți dintre voi vin să mă asculte, dar nu toți credeți în prezența mea. Unii ar prefera să 

Mă vadă decât să Mă audă prin intermediul acestor organe ale intelectului, sau cel puțin să-mi audă vocea 
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în Infinit, în Spațiul Spiritual. Dar cum vreți să Mă vedeți și să Mă auziți spiritual dacă sunteți complet 

legați de simțurile fizice? Prin urmare, ar trebui să lucrați asupra voastră înșivă, astfel încât să atingeți acea 

vibrație spirituală înaltă despre care vă informez prin intermediul organului intelectului ființei umane. 

După acest timp de manifestare a mea sub această formă, veți putea primi inspirația mea de la spirit la 

spirit. Aceasta va fi o conexiune spirituală perfectă. 

30 Sunteți uimit de progresul științei. Realizați că în urmă cu câteva secole nu ați fi crezut ceea ce 

omul a realizat astăzi prin dezvoltarea spiritului și perseverența naturii sale materiale. 

31 De ce să nu te dezvolți spiritual dacă perseverezi? De ce pretindeți că vi se vor dezvălui noi 

învățături, când încă nu le-ați înțeles pe cele trecute? 

32 Credincioșii în existența Mea și necredincioșii din toate timpurile ar fi preferat să Mă vadă astăzi 

vizibil pentru ochii oamenilor, materializat într-o formă oarecare. Dar de ce trebuie să-mi atribuiți o formă, 

când Eu nu am o astfel de formă ca spirit? Eu sunt vizibil și palpabil atât pentru ochii trupului vostru, cât și 

pentru cei ai spiritului vostru, dar este necesar să știți să vedeți. Este nedrept din partea voastră să spuneți 

că Dumnezeu se ascunde de privirea voastră - să spuneți că sunt egoist pentru că nu Mă las auzit sau văzut 

de cei pe care îi numesc copii ai Divinității Mele. Eu sunt întotdeauna gata să vă las să Mă vedeți, dar, 

deoarece vă considerați orbi față de spiritual, deși totul vă este la îndemână, nu sunteți capabili să vedeți și 

nu deveniți conștienți de prezența Mea, deși Mă atingeți. 

33 În fiecare epocă a trebuit să vină un trimis al lui Dumnezeu care să-i învețe pe oameni să-L caute 

pe Domnul lor, să se roage, să I se închine, să-L simtă, să privească, să audă și să-L interpreteze. În această 

epocă, Ilie a venit să pregătească calea pentru ca spiritul uman să primească prezența și revelația Duhului 

Sfânt. 

34 Pentru ca vocea și pașii lui Ilie să fie auzite și simțite într-o lume surdă la orice revelație spirituală 

din cauza materialismului său, am pregătit un om care, la maturitatea vieții, să aibă lumina acelui mare 

Spirit făcut cunoscut prin el, care l-a inspirat, care a înfăptuit lucrări minunate prin mijlocirea lui și care a 

pregătit omenirea prin lumina lui pentru venirea unui timp nou. Ilie a trebuit să paveze drumul, pe care 

erau mulți spini, multe buruieni și, de asemenea, bolovani. A fost fanatismul religios, ignoranța, persecuția 

oricărei inspirații considerate noi. Dar Ilie a inspirat legi, a pregătit inimi și a semănat o sămânță care a 

favorizat desfășurarea unei revelații divine și împlinirea spirituală a unui popor care, în cel mai ascuns colț 

al lumii, aștepta momentul potrivit pentru a se apuca să-și îndeplinească sarcina. 

35 Acel om care a fost ales de Mine pentru a fi purtătorul de voce al lui Ilie se numea Roque Rojas. În 

1866, el a anunțat lumii că o nouă eră se deschidea pentru omenire, care va fi guvernată de aceeași lege pe 

care Domnul a dezvăluit-o în cele Trei Vârste, despre care v-am vorbit mereu: Iubiți-vă unii pe alții! 

36 Doar câțiva au fost capabili să simtă cu adevărat prezența mesagerului lui Dumnezeu. Încă o dată a 

fost vocea care chema în pustie și încă o dată a pregătit inimile oamenilor pentru venirea Domnului. 

Astfel, a șasea pecete a fost dezlegată, și-a lăsat conținutul să fie văzut și s-a revărsat asupra omenirii ca un 

râu de dreptate și lumină. Astfel s-au împlinit multe promisiuni și profeții. 

37 Ilie, ca și Isus și Moise, a luminat ochii spiritului vostru pentru ca voi să îl vedeți pe Tatăl. Moise 

v-a învățat: "Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți". Isus v-a spus: "Iubiți-vă unii pe alții". Ilie ți-a 

poruncit să ai din ce în ce mai multă milă de frații tăi și imediat a adăugat: "și vei vedea pe Tatăl Meu în 

toată slava Sa". 

38 Este "Cuvântul" care vă vorbește în acest moment. Eu nu am devenit om, dar puteți descoperi 

asemănări între manifestarea Mea anterioară și aceasta: așa cum 

Dacă leagănul lui Isus a fost sărac, iar moartea Sa a avut loc pe crucea păcatului lumii, la fel nici locul în 

care s-a născut astăzi Lumina Epocii a Treia nu poate fi mai sărac și mai umil, iar crucea de pe care vă voi 

da ultimul Meu cuvânt va fi chiar omul prin care Mă fac cunoscut. 

39 Prin acest mijlocitor, prin care vă vorbesc, am primit și eu batjocura, biciuirea, îndoiala, rănirea. 

Aceasta a fost voia Mea, căci crucea Mea ești tu acum. 

40 Astăzi vă spun: Din moment ce ochii vi s-au deschis la lumină, recunoașteți cum lumea voastră, 

știința, moralitatea și comunitățile religioase se apropie de sfârșitul existenței lor. Din toate acestea, doar 

sufletul va supraviețui, care se va ridica pe ruinele vieții sale trecute spre o nouă eră spirituală. 

41 Toate semnele prezise ca anunțuri ale noii Mele revelații printre voi s-au împlinit deja. Va aștepta 

lumea alte manifestări și, prin urmare, va continua să aștepte venirea Mea? Va face cum a făcut poporul 
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evreu, care a cunoscut profețiile despre venirea lui Mesia, a asistat la împlinirea lor, l-a primit în mijlocul 

lor pe Mântuitorul și nu l-a recunoscut și încă îl așteaptă? Această experiență este prea grea și prea 

dureroasă pentru ca această umanitate să se mai înțepene în materialismul ei. Din moment ce semnele și 

vizitele s-au adeverit și Eu nu m-am arătat în sinagogă sau în vreo biserică, nu bănuiește lumea că trebuie 

să Mă arăt în curând în vreun loc, deoarece nu pot să mă împotrivesc Cuvântului Meu? 

42 Ucenici, țineți cu tărie învățătura mea, pentru ca mâine să-mi dați mărturie. 

43 Nu vă temeți de mizerie, ea este doar temporară, iar în ea vă veți ruga și veți lua ca exemplu 

răbdarea lui Iov. Abundența se va întoarce și atunci nu veți avea suficiente cuvinte pentru a-mi mulțumi. 

44 Dacă o dată boala vă deprimă, o, binecuvântați bolnavi, nu disperați; spiritul vostru nu este bolnav. 

Ridicați-vă la Mine în rugăciune, iar credința și spiritualizarea voastră vă vor reda sănătatea trupului. 

Rugați-vă în forma pe care v-am învățat-o eu: în mod spiritual. 

45 Înțelegeți că aveți lumina Maestrului vostru. Isus continuă să fie exemplul perfect pe care să-l 

urmați. Nici înainte, nici după El nu poți găsi în lume un exemplu egal. 

46 Isus, Cristos, a fost cel mai clar exemplu de învățătură pe care vi l-am dat pe pământ pentru a vă 

arăta cât de mare este iubirea și înțelepciunea Tatălui. Isus a fost mesajul viu pe care Creatorul l-a trimis 

pe pământ pentru ca tu să cunoști însușirile înalte ale Celui care te-a creat. Oamenii au văzut în Iehova un 

Dumnezeu furios și neiertător, un judecător teribil și răzbunător, dar prin Isus v-am eliberat din greșeala 

voastră. 

47 Vedeți în Maestru iubirea divină făcută om. El a judecat toate faptele voastre prin viața Sa de 

smerenie, jertfă și milă, dar în loc să vă pedepsească cu moartea, v-a oferit Sângele Său pentru a vă face să 

cunoașteți adevărata viață, cea a iubirii. Acest mesaj divin a luminat viața umanității, iar cuvântul pe care 

Maestrul Divin l-a dat oamenilor a devenit originea comunităților religioase și a sectelor prin intermediul 

cărora oamenii M-au căutat și Mă caută în continuare. Dar, vă spun sincer, ei nu au înțeles încă conținutul 

acestui mesaj. Omenirea ajunge într-adevăr să creadă că dragostea lui Dumnezeu pentru copiii Săi este 

nelimitată, deoarece El a murit în Isus din dragoste pentru omenire. Este chiar mișcată lăuntric de 

suferințele lui Isus în fața judecătorilor și călăilor săi și, treptat, îl recunoaște și pe Tatăl în Fiul, dar 

conținutul spiritual, amploarea a tot ceea ce Domnul a vrut să le spună oamenilor prin această revelație, 

care a început într-o fecioară și s-a încheiat în "norul" din Betania, nu a fost interpretată corect până astăzi. 

48 A trebuit să mă întorc pe același "nor" în care "Cuvântul" s-a înălțat la Tatăl, pentru a vă da 

explicații și a vă arăta adevăratul conținut a tot ceea ce v-a fost revelat odată cu nașterea, viața, faptele și 

moartea lui Isus. 

49 Spiritul Adevărului, cel promis de Hristos în acel moment, este această manifestare divină care a 

luminat întunericul și a explicat misterele pe care mințile sau inimile oamenilor nu au putut să le pătrundă. 

50 Legea mea este mereu aceeași, nu este mai puțin profundă o dată decât alta. Spiritul tău este cel 

care uneori reflectă lumina Domnului mai bine decât în alte momente. Acest lucru depinde de nivelul de 

dezvoltare pe care l-a atins spiritul tău. 

51 Astăzi vă spun: Banchetul spiritual vă așteaptă, așezați-vă la masă și mâncați din mâncare. De 

asemenea, v-am acordat înmulțirea pâinilor în acest moment, căci mii și mii de oameni ascultă în prezent 

cuvântul Meu în multe provincii. 

52 Îți las o moștenire fără ca păcatul tău să fie un motiv pentru a te considera nedemn. Porțile 

Împărăției Mele rămân deschise în așteptarea celor care vor sosi în viitor. Aveți în fața voastră mila Mea, 

care nu vă așteptați să meargă atât de departe încât să comunice cu voi. 

53 Acum, că există o lipsă de iubire în lume - simțiți iubirea pură a Maestrului vostru, astfel încât să 

vă puteți hrăni din toate rănile voastre. 

54 Dacă inima ta vine la Mine plină de semințe deșarte, de buruieni și de ciulini, o voi ierta, o voi 

purifica și o voi face să înflorească. Aștept doar să te străduiești să te ridici în sus, apoi îți voi dezvălui tot 

ceea ce încă țin pregătit pentru spiritul tău. Dar atunci când veți fi în posesia a ceea ce vă promit, nu veți 

căuta catacombe pentru a vă ascunde de privirile oamenilor; dimpotrivă, veți ieși la lumina zilei și, în 

această strălucire, veți dezvălui acest adevăr. Deschide-ți inima, mintea și auzul pentru ca învățăturile mele 

să pătrundă în sufletul tău. 



U 81 

157 

55 Ce timp aștepți să înveți de la Mine? Aștepți până în anul 1950 pentru a te trezi din somn? Nu, 

poporul Meu, pentru că atunci nu veți mai asculta Cuvântul Meu. Este necesar să ajungeți la convingerea 

absolută că ați venit pe lume pentru a vă servi frații. 

56 Vă uitați unii la alții și vă dați seama că am format o comunitate din păcătoși, din ignoranți, și vă 

temeți că nu veți fi capabili să rezistați în fața încercărilor. Dar eu știu ce fac; singurul lucru pe care trebuie 

să-l faceți este să credeți, să aveți încredere și să fiți ascultători. Va veni ziua în care îmi veți oferi sămânța 

pe care v-am cerut-o. 

57 Oameni buni, pregătiți-vă, permiteți ca noi mulțimi să vină la voi. Printre ei vor veni cei pe care îi 

va alege Iubirea Mea, pentru ca prin mijlocirea lor să pot proclama Cuvântul Meu; pentru că știi foarte 

bine că nu intelectul tău îi poate alege. Numai eu cunosc destinul și darurile fiecăruia. 

58 Purificați-vă mințile, înălțați-le pentru a vă uni în acest moment cu spiritele pure care trăiesc lângă 

Mine. Trimiteți o rugăciune inspirată de dragostea pentru Dumnezeu, chiar și de durerea sau remușcarea 

pentru fărădelegile pe care le-ați comis, precum și de mulțumirea pentru bunurile pe care le-ați primit. 

Acest lucru vă va aduce spiritul mai aproape de Tatăl. 

59 Tot ceea ce te înconjoară are ca scop să te purifice, dar nu toți au luat-o în acest fel. Nu lăsa ca 

durerea pe care o bei din paharul tău de amărăciune să fie stearpă. Din durere poți obține lumină, care este 

înțelepciune, blândețe, putere și sensibilitate. 

60 Nu vă temeți că atunci când veți ajunge în lumea spiritelor va trebui să vă gândiți la ceea ce ați 

păcătuit pe pământ. Dacă vă lăsați spălați de durere și pocăința izbucnește din inima voastră, dacă vă 

luptați să vă reparați fărădelegile, veți intra în prezența Mea demni și puri, și nimeni, nici măcar conștiința 

voastră, nu va îndrăzni să menționeze imperfecțiunile voastre din trecut. 

61 În casa perfectă există un loc pentru fiecare spirit care așteaptă sosirea proprietarului său în timp 

sau în eternitate. Pe scara iubirii, a milostivirii, a credinței și a meritelor, veți intra în Împărăția mea unul 

câte unul. 

62 Arătați exemple bune în fața copiilor voștri, care le vor servi ca un baston pe calea lor pentru a-și 

continua ascensiunea spre Mine. Nu-i considerați nesemnificativi din punct de vedere spiritual pentru că îi 

vedeți ca pe niște copii în trup. Observă-i și vei vedea că facultățile lor sunt mai dezvoltate decât ale tale. 

Ei vor învăța învățăturile Mele prin tine, dar apoi te vor învăța pe tine să le înțelegi. 

63 Voi, care sunteți tineri astăzi, când veți ajunge la bătrânețe, veți fi experimentat multe miracole 

prin intermediul noilor generații de spiritiști. 

64 Le spun taților de familie că, așa cum sunt preocupați de viitorul material al copiilor lor, ar trebui 

să fie preocupați și de viitorul spiritual, datorită misiunii pe care au adus-o pe lume în această privință. 

65 Amintiți-vă că aceste ființe, înainte de a veni în carne și oase, s-au rugat deja pentru voi; v-au 

protejat și v-au fost alături în lupta voastră pentru viață. Acum vă revine vouă sarcina de a-i sprijini în 

primii pași pe care îi fac treptat pe pământ prin intermediul cărnii slabe. 

66 Veniți la Mine, discipoli. Aici este pacea, nu cea prefăcută pe care v-o oferă lumea, ci cea care vine 

din Duhul Meu. Umple-ți inima cu ea, ca să mă auzi și să mă înțelegi, iar apoi pune în practică învățăturile 

mele. 

67 Un anumit număr de inimi este atribuit fiecăruia dintre lucrătorii Mei. Este pământul pe care 

fiecare dintre ei trebuie să-l lucreze pentru ca el să dea roade și să-mi poată arăta la final o recoltă bogată. 

68 Nimeni nu ar fi capabil să construiască un templu ca cel pe care îl construiesc eu în spiritul tău. 

Iubirea Creatorului Universal construiește acest sanctuar cu o răbdare infinită. Acest templu va fi 

indestructibil și, în timp ce templele făcute de oameni se prăbușesc piatră cu piatră sub influența timpului 

și a furtunilor, acesta va dăinui de neclintit, pentru că temeliile sale vor fi ancorate în spiritul vostru, iar 

turnurile sale vor atinge tărâmul cerurilor. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 82  
1 De ce unii dintre copiii Mei se simt nedemni să Mă numească Tată? Veniți la Mine, păcătoșilor, 

lăsați în urmă povara durerii voastre. Ridică-ți fața și privește la Mine, iubirea Mea te face vrednic. Dacă 

nu te iert Eu, cine te va ierta? 

2 Erați flămânzi de pace, căci conștiința voastră v-a mustrat pentru greșelile voastre până când ați 

ajuns la manifestarea Cuvântului Meu și plânsul vostru v-a spălat. Numai eu știu cui și cu cine vorbesc în 

acest fel, și numai ei știu cui sunt adresate aceste cuvinte. 

3 Multă vreme nu ați binecuvântat Numele Meu; chinurile și suferințele voastre v-au făcut să credeți 

că vă aflați într-un iad fără sfârșit. Motivul este că ochii voștri au fost închiși la adevăr, la acea lumină care 

vă arată Prezența Mea pretutindeni. Slava naturii care vă înconjoară nu a fost de ajuns pentru voi, nici felul 

minunat în care pâinea cea de toate zilele a ajuns pe buzele voastre, pentru a crede în binecuvântările 

Mele. Vedeai doar întuneric în împrejurimile tale și simțeai doar focul suferințelor tale. 

Dar când erați pe punctul de a vă prăbuși, Ajutorul Divin a venit să vă ridice, să vă ajute să vă duceți 

crucea. 

4 Ochii tăi se deschid din ce în ce mai mult spre o viață de lumină și de credință. Cu toată inima ta 

să-mi spui: Doamne, cât de orb am fost, cât de tulburată era inima mea! Astăzi îți văd prezența la fiecare 

pas și în fiecare loc și simt binecuvântările tale. 

5 Cu adevărat vă spun că aceia care au suferit mult și M-au rănit adesea sunt cei care Mă vor iubi cu 

cea mai mare fervoare, iar inimile lor vor vărsa constant o ofrandă Divinității Mele. Nu va fi vorba de 

daruri materiale, nici de psalmi, nici de altare pământești. Ei știu că cea mai plăcută jertfă și cea mai 

plăcută venerație pentru Mine sunt faptele de iubire pe care le fac pentru frații lor. 

6 Iubiți copii, voi care ați venit la Mine ca Fiul risipitor, nu uitați iubirea cu care v-am primit și 

umilința cu care ați venit aici - ar fi trist dacă ați deveni vanitoși față de frații voștri imediat ce vă veți simți 

din nou liniștiți în viață, sau egoiști față de cei care vă vor căuta pentru a vă cere ceva din ceea ce posedați 

astăzi, pentru că atunci ați fi niște copii nerecunoscători în fața Mea. Veghează și roagă-te mereu ca să nu 

cazi în ispită. 

7 Înțelegeți, iubiți discipoli, că această existență de care vă bucurați astăzi este o bună ocazie de a vă 

evolua sufletul în sus. Pentru unii, aceasta va fi ultima încarnare, alții vor trebui să se întoarcă pe Pământ. - 

Acesta este momentul potrivit pentru a vă vorbi în acest fel; nimeni să nu se supere sau să se mire. 

8 Isus v-a dezvăluit multe învățături necunoscute în acea perioadă și a realizat multe lucrări care la 

început au provocat confuzie, dar care au fost recunoscute mai târziu ca adevărate revelații divine. Fiți 

atenți la ceea ce tocmai s-a spus, astfel încât să nu faceți judecăți nechibzuite în acest moment fără să fi 

studiat mai întâi în amănunt învățăturile Mele. 

9 Dacă omenirea ar fi fost capabilă să înțeleagă profețiile primei și celei de-a doua ere, nu ar fi fost 

confuză în fața realizării lor. Același lucru s-a întâmplat în Era a doua, când Mesia s-a născut printre 

oameni, așa cum se întâmplă acum, când am venit în Spirit. 

10 Semnificația învățăturii Mele este aceeași în ambele timpuri. Te pregătește pentru a face din 

această viață un cămin iubitor, deși trecător, în care oamenii se privesc și se tratează ca frați și își arată 

unul altuia căldura adevăratei fraternități. - Pregătiți, de asemenea, sufletul pentru a intra după această 

viață în acele lumi sau case pe care Domnul le are rezervate copiilor Săi. Dorința mea este ca atunci când 

veți ajunge la ele să nu vă simțiți înstrăinați, ci spiritualizarea și cunoașterea voastră interioară vă vor face 

să vedeți tot ceea ce întâlniți ca și cum ați fi fost acolo înainte. Va fi mult adevăr în această afirmație dacă 

sunteți deja în contact cu spiritualitatea de aici prin intermediul rugăciunii. 

11 Deschideți-vă ochii spirituali până când veți vedea strălucirea luminii pe care o radiază Adevărul 

Meu, astfel încât să nu vă simțiți învăluiți în întuneric când veți trece în cealaltă casă. 

12 Printre atâtea locuințe pe care le are casa Tatălui, nu există nici o lume de întuneric, în toate este 

lumina Lui; dar dacă sufletele intră în ele cu ochii legați la ochi din cauza ignoranței lor, cum pot vedea 

această slavă? 

13 Dacă îl întrebi pe un orb de aici, din această lume, ce vede, îți va răspunde: doar întuneric. Nu 

pentru că lumina soarelui nu este acolo, ci pentru că nu o poate vedea. 
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14 Înțelegeți că dragostea cu care vă dau învățătura mea este foarte mare, chiar dacă numărul celor 

care se adună să mă asculte este mic. 

15 Printre voi sunt cei care vor mărturisi că acesta este al treilea timp în care Duhul Sfânt vorbește 

tuturor oamenilor prin conștiință. 

16 Printre aceste mulțimi se află spiritele care, în alte vremuri, au aparținut triburilor lui Israel, numite 

"poporul lui Dumnezeu", pentru că li s-a încredințat Legea și revelațiile pentru a le răspândi în întreaga 

lume. Unele dintre aceste ființe vin pe pământ pentru ultima oară pentru a finaliza o misiune și pentru a 

încheia o reparație spirituală. În ascensiunea lor, ei vor forma treptele pe care vor putea urca frații lor care 

(pentru moment) au rămas încă în Valea Pământului. 

17 Lumina și iubirea pe care le posedă Cuvântul meu au făcut miracolul de a face să răsară flori pure 

și frumoase din noroi; ai grijă ca sufletul tău să se desprindă de trupul tău plin de puritate și de lumină 

atunci când va deveni praf de pământ. 

18 O, spirite care abia primiți învățătura Mea, fiți umili și ascultători atunci când intrați în prezența 

Mea și permiteți să vi se facă numai voia Mea! De multe ori v-ați întrupat pe pământ pentru că ați cerut cu 

ardoare acest lucru Tatălui. Acum vă spun să nu Mi-o mai cereți. Permiteți ca voia Mea să se facă pentru 

voi. 

19 Ori de câte ori ați venit în lume pentru că v-am ordonat acest lucru, v-am cerut în mod inexorabil 

să dați socoteală de lucrările voastre la întoarcere. Ce se va întâmpla când te vei întoarce după ce vei fi 

venit (pe pământ) pentru că ai cerut-o de la Domnul? Cum se va încheia procesul vostru și cum veți 

răspunde pentru voi înșivă? 

20 Sunteți uimiți când ascultați învățătura Mea și spuneți în inimile voastre: Cât de perfecte sunt 

învățăturile Maestrului. La aceasta vă spun că ele sunt încă mici, pentru că toate au ca scop doar să 

corecteze și să formeze ființe imperfecte. Când veți fi ajuns la perfecțiune spirituală, atunci veți auzi 

Cuvântul lui Dumnezeu în plinătatea lui. 

21 Acum, prin intermediul organului uman al minții, spiritul vostru a trăit timpul noii mele revelații și 

prin el simțiți prezența mea divină. Manifestarea mea a fost încă o dată cea a Maestrului, eu sunt cel care 

vă dau instrucțiunile, dar am și servitori care vă explică ulterior instrucțiunile pe care le-ați primit. Ei nu 

sunt ființe umane, căci vă spun cu adevărat că pe pământ nu există nimeni care să poată interpreta corect 

noile mele revelații. Lumea spirituală a luminii este cea care vă vine în ajutor pentru ca voi să nu cădeți 

pradă greșelii și nici să nu vă formați noi secrete din învățături care sunt clare ca lumina zilei. 

22 Totul a fost pregătit pentru realizarea acestei lucrări spirituale. Nu numai spiritul vostru a fost 

pregătit pentru a intra pe această cale, ci și carnea voastră, pământul pe care pășiți, mediul înconjurător, 

totul a fost pregătit pentru ca lumina mea să strălucească în adâncul ființei voastre. 

23 Sufletul se purifica în lumea de dincolo de petele pe care le primise în încarnările anterioare, trupul 

se spăla în durere și lacrimi, pământul își recăpăta puritatea inițială de la oameni, iar mediul înconjurător 

era saturat de petiții și rugăciuni. Pe scara desăvârșirii, Domnul a coborât la poporul Său și a ajuns pe 

treapta pe care vă aflați voi, iar de acolo și-a făcut auzită vocea către voi prin mesagerii și purtătorii Săi de 

cuvânt. 

24 Câte învățături, câte instrucțiuni v-am dat din momentul în care v-am dat prima mea manifestare. 

Prin acestea, după voia Mea, veți înțelege că Eu nu îi despart pe oameni, ci îi unesc. Vouă, celor care 

profesați o comunitate religioasă, vă spun: Citiți Cartea mea de iubire și înțelepciune divină, pentru a 

învăța să fiți uniți în spirit cu toți frații voștri, indiferent de credințe, religii sau ideologii. 

25 La început vă va fi greu, dar, odată ce ați înțeles această învățătură, vă veți identifica cu adevărat 

cu toate ființele umane, pentru că veți simți un spirit vibrând în adâncul ființei fiecăruia dintre vecinii 

voștri, care, fiind un copil al lui Dumnezeu, trebuie să fie fratele vostru. 

26 Învățați, iubiți oameni, pentru a deveni discipolul celei de-a treia ere, care se distinge prin 

spiritualizarea sa. 

27 Gândiți-vă și veți înțelege că trăiți în timpul potrivit pentru a studia Doctrina Mea. Veniți, ucenici, 

veniți la Mine, căci Eu vă voi ușura povara crucii voastre. Vă voi ajuta să câștigați locul care este rezervat 

pentru fiecare dintre voi în Țara Făgăduinței. 

28 Simte iubirea Mea în ființa ta, astfel încât să înțelegi că exist și să simți dorința divină de a te salva. 

Lumina Mea se revarsă asupra întregii umanități, căci nicio creatură nu poate scăpa privirii Mele. 
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29 Ce s-ar întâmpla cu oamenii dacă le-aș refuza lumina Mea spirituală în vremurile actuale de 

încercare și durere? Întunericul le va întuneca rațiunea, gândirea lor va deveni confuză și - odată rămasă 

fără speranță - omenirea se va repezi spre moarte și va pieri în abis. Dar dacă oamenii nutresc în secret o 

speranță de mântuire în ciuda haosului în care se chinuie, este pentru că Lumina Mea Divină le insuflă 

încredere prin intermediul spiritului lor și îi învață să aștepte totul de la puterea infinită a lui Dumnezeu 

Atotputernic. 

30 Cu adevărat vă spun, Cuvântul Meu va transforma caracterul lumii voastre actuale și întreaga 

voastră viață. Pentru oamenii de astăzi, lumea și plăcerile ei sunt sensul vieții lor. Dar în curând vor prețui 

spiritul mai mult decât trupul, iar trupul mai mult decât hainele și, în loc să alerge după glorii lumești, vor 

căuta nemurirea sufletului. 

31 La început va exista fanatism de dragul spiritualității, lupta pentru ea va fi dusă la extrem, dar apoi 

inimile se vor liniști și spiritualizarea va înflori plină de adevăr și puritate. 

32 Când priviți lumea zguduită de războaie, tânguindu-se de foame, sau zguduită de violența forțelor 

naturii, există întotdeauna unii care spun că dreptatea Mea este cea care distruge omenirea; dar, cu 

adevărat, vă spun că nu am venit să vă distrug, ci să vă salvez. Cei care cred că viața lor este înrădăcinată 

doar în corpul lor material și care nu cred în supraviețuirea sufletului, văd în trecerea lor în lumea de 

dincolo sfârșitul existenței lor și, prin urmare, Mă consideră inexorabil și crud. 

33 Dacă ați putea înțelege că de multe ori este necesar să mori în lume pentru a trăi în spiritualitate și 

că, uneori, doar o durere grea sau o moarte crudă este capabilă să trezească și să zdruncine un suflet 

înmărmurit în materialism. 

34 Ce știi despre viață și moarte? Ce știi despre spirit? Foarte puțin, și de aceea vă învăț, pentru ca voi 

să știți cum să trăiți în armonie cu gloria vieții care vă înconjoară. 

35 În acest timp, în lume este foame în lume, foame de trup și de suflet. Ești chinuit mai mult de 

foamea trupului și asta te face să-mi spui: "Doamne, în trecut ai trimis peste poporul Tău mana deșertului 

ca să nu piară. Apoi le-ai încredințat un pământ bogat în binecuvântări, din apa fântânii lui Iacov au băut 

copiii și nepoții lui și multe alte generații, iar când ai venit în lume ca să înveți cu cuvântul Tău și ai dus 

mulțimile în deșert, Ți-a fost milă de oboseala și foamea lor și ai făcut minuni ca să aibă pâine și pește să 

mănânce. De ce nu Te emoționezi astăzi de foamea și de mizeria noastră, când ne vezi suferind atât de 

mult pentru a obține pâinea cea de toate zilele?". 

36 Dacă v-aș spune că răspunsul la toate aceste întrebări se află în conștiința dumneavoastră, nu ați 

crede. Prin urmare, trebuie să vă vorbesc și să vă spun că nu v-am lipsit de nimic din ceea ce v-am dat în 

lume pentru a vă întreține și a vă hrăni. Totul este acolo, dar dacă nu ajunge la toți, este pentru că ați udat 

acele semințe cu egoism și depravare în loc să le udați cu ploaia fraternității. 

37 Prin urmare, este necesar ca o lumină a dreptății să coboare asupra sufletelor, iar aceasta este 

inspirația mea care se revarsă asupra fiecărei ființe umane în acest moment. 

38 Odată ce oamenii se vor plictisi de roadele amare pe care le-au produs și își vor întoarce privirea 

spre Mine, vor descoperi că Viața Spirituală și natura materială nu și-au refuzat niciodată roadele copiilor 

Domnului. Ele sunt prezente în fiecare creatură, iar omul este cel care a închis ochii la rațiune și 

presimțirea vieții veșnice. Atunci, cei care au blasfemiat înainte vor mărturisi că în pustiul acestei vieți nu 

a lipsit niciodată mana, că fântâna lui Iacov încă dă apă limpede ca cristalul și că Domnul face o minune zi 

de zi pentru ca omenirea să nu piară de foame sau de sete. 

39 Când spiritul omului își va deschide ochii spre lumină, va vedea o viață nouă în interiorul vieții pe 

care până atunci credea că o cunoaște perfect și pe care, în realitate, nu a apreciat-o niciodată. 

40 Eu vin la voi ca Medicul Divin care se adresează celor bolnavi la trup și la suflet pentru a le reda 

sănătatea pierdută. Îi ridic la o viață nouă pe cei care au murit pentru adevăr și pentru viața adevărată. Mila 

mea este gata să usuce lacrimile celor care au plâns mult. Îi voi unge pe toți cu un balsam vindecător, care 

este cel al iubirii. 

41 Bineveniți cei săraci, cei care plâng și cei care suferă de foame și sete de dreptate pe pământ și care 

îndură totul cu răbdare, căci îi caut pentru a le răsplăti predarea și credința. 

42 Această epocă este o oportunitate de a realiza evoluția ascendentă a spiritului. Totul, chiar și 

suferința, lucrează pentru a îndepărta omenirea de materialismul care a înrobit-o. 
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43 oamenii vor urca pe Sfântul Munte, pe vârful căruia Mă vor întâlni; dar înaintea lor voi fi parcurs 

deja un nou Calvar în inimile oamenilor și voi fi încă o dată bătut în cuie pe Crucea Misiunii Mele. 

44 Pe păcate, ură și vicii nu voi construi o lume nouă, voi construi pe temelii solide de înnoire, 

experiență și pocăință, voi transforma totul în voi. Chiar și din întuneric va izbucni lumina, și din moarte 

voi crea viață. 

45 Chiar dacă oamenii au pângărit și profanat pământul - mâine, cu faptele lor bune, vor face această 

casă demnă, care va fi recunoscută ca fiind pământul făgăduinței, în care vor veni să îndeplinească sarcini 

nobile. Cine s-ar putea îndoi atunci de transformarea lumii? 

46 Eu vă spun: Dacă această omenire, din cauza neevlaviei sale, a întoarcerii sale de la dreptate și 

bunătate, se va întoarce și mai mult împotriva Mea, Mă voi arăta pe calea ei plină de glorie, așa cum am 

făcut-o în fața lui Saul, și îi voi face să audă vocea Mea. Atunci veți vedea câți dintre cei care, fără să fie 

conștienți de asta, M-au persecutat, vor porni transformați și luminați pentru a Mă urma pe căile binelui, 

ale iubirii și ale dreptății. Lor le voi spune: Oprește-te, călătorule, și bea din acest izvor de apă cristalină. 

Odihnește-te din călătoria dificilă a vieții pe care ți-am impus-o. Încredințează-mi durerile tale și lasă 

privirea mea să pătrundă adânc în sufletul tău, căci vreau să te umplu de har și să te mângâi. 

47 Cine dintre voi ar putea să-i spună Stăpânului său că nu poartă nici o durere, că are pace în inimă, 

că a triumfat în această viață plină de lupte și vizite? Vă văd navigând într-o mare de încercări și de aceea 

vreau să vă încurajez. Învățați să citiți în cartea vieții pe care v-am pus-o înainte pentru totdeauna, căci 

mâine veți fi stăpâni. Fiecare dintre voi trebuie să Mă ia ca exemplu și să îndeplinească legea pentru a fi 

sănătos sufletește și trupește. Veți întâlni multe învățături pe calea voastră care nu vă vor conduce la Mine; 

Eu vă voi arăta calea cea mai dreaptă, cea mai scurtă, cea a spiritualizării. 

48 În cea de-a doua eră, v-am dat Cuvântul Meu doar pentru trei ani, și în timpul lor mi-am pregătit 

discipolii. În această a treia eră v-am vorbit cu mulți ani mai mult, dar discipolii mei nu au progresat și nici 

apostolii mei nu au lăsat lumea în urmă pentru a mă urma. 

49 Cine vrea să Mă urmeze pe Mine, să se încalțe cu sandale simple în picioare și să nu-și ia un al 

doilea sac de voiaj, căci pe calea Mea nu va duce lipsă de nimic. 

50 Dezvoltă-ți vederea spirituală astfel încât în Era a treia să poți vedea ce se întâmplă în regiunile 

spirituale. Atunci veți putea vesti lumii că am coborât să luminez orice spirit. Pregătiți-vă lăuntric pentru a 

mă simți și a înțelege cum să primiți ceea ce vă dau. Voi lăsa omenirii o carte și fiecare pagină a ei va fi o 

dovadă de iubire. Vei uni această carte cu scrierile anterioare ale lui Moise și ale apostolilor Mei, iar 

lucrările ucenicilor Mei din toate timpurile vor fi de asemenea scrise în această carte, care va conține 

înțelepciunea Mea. 

51 Dacă nu puteți încă să-mi oferiți o recoltă mare, rugați-vă și cereți-mi putere. Veghează pentru ca 

lampa ta să strălucească cu mai multă strălucire și să-ți lumineze calea. V-am văzut plângând când 

experimentați că obstacolele nu vă permit să lucrați. Mi-ați spus: "Învățătorule, curăță-ne calea de spini ca 

să putem merge mai departe". - Faceți ca învelișul trupului vostru, pe care vi l-am dat, să fie docil cu 

dragoste și nu vă arătați slabi sau respingători. Nu-Mi spuneți că sunteți slabi, căci Eu v-am făcut 

puternici. Nu spuneți că împlinirea misiunii voastre este un sacrificiu. Lucrează cu dragoste și lucrările tale 

vor rămâne scrise. Urcă pe muntele perfecțiunii până când vei găsi prezența Mea. Sprijină-te pe toiagul pe 

care ți-l oferă Ilie, privește la exemplul lui. El, simbolizat de un bătrân care se sprijină pe un toiag, nu se 

odihnește nicio clipă, este mereu în căutarea oilor sale pierdute pentru a le salva și a le conduce în prezența 

mea. Spiritul său nu se clatină în fața neascultării și recalcitrării, zelul și perseverența sa nu se clatină. Așa 

veți fi și voi. Porniți la drum și nu vă temeți de lume sau de ispite. Fiți puternici prin Duhul pe care vi l-am 

dat. 

52 Multe terenuri sunt deja pregătite și îi așteaptă pe lucrători, dar aceștia nu au învățat încă să-și 

îndeplinească sarcina. Odată ce veți simți întreaga semnificație a misiunii voastre, veți lua de bunăvoie 

calea și vă veți îndeplini destinul. Nu puneți limite la caritatea activă în acel moment, dar nu mergeți până 

la sacrificiul de sine; ați putea obosi și abandona crucea. 

53 După ce ați vindecat bolnavii și le-ați îndepărtat gândurile întunecate, spiritul lor adormit se va 

trezi și se va ridica la o viață nouă. Eu vă voi proteja întotdeauna atunci când trăiți în cadrul Legilor Mele, 

căci oamenii de știință se vor apropia de voi și vă vor cere socoteală pentru că vindecați bolnavii fără să fi 

obținut diplome de doctorat în școlile lumii, iar oamenii care conduc destinele națiunii voastre vă vor 
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întreba, de asemenea, care este Legea voastră, iar voi veți vorbi atunci despre manifestarea Mea în acest 

timp și despre revelațiile Mele. 

54 Pentru a mărturisi învățătura Mea, slăviți Numele Meu prin faptele voastre și ofranda voastră va 

veni la Mine. 

55 La Mine vor veni bolnavii, leproșii, cei suferinzi, cei care nu au pace în inima lor, precum și cei 

care au păcătuit sau au hulit; pe toți îi voi vindeca în trup și în suflet. 

56 Vă spun cu adevărat că acel bolnav care ar ști să păstreze, să înțeleagă și să pună în practică una 

dintre Cuvintele Mele de Viață, s-ar însănătoși pentru că ar păstra în inima sa o picătură din Balsamul Meu 

Divin. 

57 V-am dat dovezi ale puterii și iubirii Mele, astfel încât să puteți merge pe cale cu încredere. Primiți 

acest mesaj de speranță pentru a fi puternici în acest timp în care păcatul s-a răspândit ca o boală 

contagioasă. 

58 O lepră de tip non-fizic s-a răspândit pe pământ, corodând inimile și distrugând credința și virtutea. 

Acoperiți cu zdrențe spirituale, oamenii trăiesc în continuare, ei știu că nimeni nu poate demasca această 

mizerie, pentru că oamenii nu văd dincolo de ceea ce este materie. Dar ora conștiinței se apropie, este la 

fel ca și cum ai spune că Ziua Domnului, sau judecata Lui, este la ușă. Atunci va apărea rușinea la unii, iar 

la alții pocăința. 

59 Cei care ascultă această voce interioară, fierbinte și necruțătoare, vor simți în ei focul care mistuie, 

care distruge și purifică. Acest foc al judecății nu poate fi înfruntat de păcat sau de ceva care nu este pur. 

Numai sufletul poate rezista, pentru că este înzestrat cu putere divină. De aceea, după ce a trecut prin focul 

conștiinței sale, se va ridica din nou, purificat de greșelile sale. 

60 Adesea, în trecut, v-am vorbit despre acest foc, această judecată, această ispășire; dar alegoriile cu 

care au fost prezentate aceste învățături au fost interpretate în sens material, iar imaginația voastră a 

devalorizat realitatea acestor revelații. 

61 Câte interpretări falsificate au dat oamenii acestor învățături divine. Mă fac să apar ca un judecător 

de o cruzime îngrozitoare. Câte absurdități a creat mintea umană și apoi le-a impus ca fiind cel mai înalt 

adevăr. 

62 Astăzi vin în spirit pentru a vă face să înțelegeți și să trăiți învățăturile mele divine. 

63 Rugăciunea păsărilor este cântecul lor, rugăciunea oamenilor sunt gândurile lor mai puternice care 

se înalță spre Mine. Tot ceea ce a fost creat are un dar pentru Creatorul său. Tatăl are, de asemenea, un dar 

pentru fiecare dintre creaturile Sale. Cu toate acestea, există suferință, mizerie și durere în rasa umană. 

Este rezultatul folosirii liberului arbitru fără a asculta vocea conștiinței, este absența armoniei dintre divin 

și material în viața oamenilor; dar toată această durere care apasă astăzi asupra lumii va servi la trezirea ei 

din somnul său adânc. Într-o zi, când omenirea va realiza adevărul și își va alinia viața în consecință, va 

descoperi armonia dintre spiritual și natura materială care o înconjoară. 

64 Noul meu Cuvânt va ajunge la umanitate ca un mesaj de lumină care va risipi întunericul 

ignoranței. 

65 În acest moment pregătesc noii pescari de suflete care vor salva naufragiații din valurile agitate. 

Printre acești pescari se vor număra cei care vor auzi Cuvântul Meu în acest moment, dar vor fi și cei care, 

fără să Mă fi auzit, au trezit în ei darurile percepției interioare și ale inspirației pentru a primi revelațiile 

Mele. Ei vor apărea în diferite puncte de pe pământ și vor ști să se unească și să se unească pentru a fi 

puternici în luptă. 

66 Multe căi și mijloace vor avea noii mei discipoli pentru răspândirea acestei semințe binecuvântate; 

dar nu uitați niciodată umilința și simplitatea, căci așa am venit la voi și în același mod vă veți apropia de 

inimi, de case și de popoare. Dacă veniți în acest fel, veți fi recunoscuți ca mesageri ai unui mesaj 

spiritual, iar lupta voastră va da roadele unei adevărate spiritualizări, reînnoiri și fraternități. 

67 În cea de-a doua eră, când Iisus și-a încheiat misiunea divină pe cruce, și-a întors privirea spre 

infinit și a spus: "Totul s-a sfârșit". 

68 Când vă voi da ultimul Meu Cuvânt prin intermediul organului uman de înțelegere în această a 

treia eră, voi repeta aceleași cuvinte, așa cum le voi pronunța pentru ultima dată când toți veți fi odată în 

spirit în Țara Făgăduinței, unde Mă veți vedea coborând de pe Crucea Mea de Răscumpărare pentru a vă 

spune din nou: "Totul este împlinit". 
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se simt solidari unii cu alții  24-25  
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