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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 
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Prefață  
Cu bucurie și recunoștință vă prezentăm volumul IV din seria "Cartea vieții adevărate". Am tradus-o 

din nou din spaniolă în germană cu atenție și sensibilitate. Ca întotdeauna, recomandăm să citiți doar mici 

secțiuni cu colecție interioară și să reflectați asupra a ceea ce se citește în fiecare caz, astfel încât 

semnificația spirituală a cuvintelor lui Hristos să poată fi dezvăluită pe deplin. 

Dacă un cititor intră pentru prima dată în contact cu Proclamațiile divine ale Mexicului prin 

intermediul acestui volum IV, am dori să-i spunem: pentru a studia învățăturile lui Hristos din volumele 

"Cărții vieții adevărate", nu este absolut necesar să citim volumele în ordine, adică să începem cu volumul 

I, pentru că nu numai fiecare volum în parte, ci deja fiecare învățătură conține un discurs doctrinar de sine 

stătător și inteligibil al lui Hristos. 

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

Duhul Profetului Ilie s-a revelat prin mintea lui Roque Rojas, spunând: Eu sunt Profetul Ilie, cel de la 

Transfigurarea de pe Muntele Tabor. El le-a deschis celor adunați că începea "Era a treia", Era Duhului 

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

pentru prima dată în 1884 prin intermediul minții umane a instrumentului Său ales, Damiana Oviedo. Să-L 

lăsăm pe Hristos Însuși să ne vorbească despre aceste evenimente extraordinare: 

U 236, 50: "Știți de norul acela pe care M-au văzut ucenicii Mei înălțându-Mă, când M-am arătat 

pentru ultima oară lor? ─ Pe bună dreptate s-a scris atunci că voi veni din nou pe nor, și am împlinit-o. La 

1 septembrie 1866, Spiritul Meu a venit pe un nor simbolic pentru a vă pregăti să primiți noile învățături. 

Mai târziu, în 1884, am început să vă dau învățăturile Mele. Am venit nu ca om, ci spiritual, limitat într-o 

rază de lumină pentru a o odihni pe cea a minții umane. Acesta este mijlocul ales de Voința Mea pentru a 

vă vorbi în acest timp, și vă voi da credit pentru credința pe care o aveți în acest Cuvânt, căci nu Moise va 

fi cel care vă va conduce prin deșert spre Țara Făgăduinței, nici Cristos ca om, care vă va face să auziți 

Cuvântul Său de Viață ca pe o cale de mântuire și de libertate. Acum, vocea umană a acestor creaturi este 

cea care ajunge la urechile voastre și este necesar să vă spiritualizați pentru a găsi sensul divin în care sunt 

prezent; de aceea, vă spun că credința voastră în acest Cuvânt este recunoscută de Mine pentru că este dată 

prin intermediul unor ființe imperfecte." 

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

ultimii ani ai perioadei de proclamare, învățăturile Maestrului Divin au fost consemnate; transcrierile au 

fost mai târziu adunate, iar în 1956 a început publicarea primului volum din numărul mare al acestora. În 

total, învățăturile selectate cuprind 12 volume, scrise în limba spaniolă în care au fost predate. Dintre 

acestea, 4 volume au fost până acum traduse în germană și publicate; aveți în mâini ultimul volum. 

Traducătorii 
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Introducere  
Cuvintele introductive la acest volum IV din seria Viața adevărată au fost scrise în martie 1995. 

Conform previziunilor făcute de Hristos în învățăturile Sale din Mexic între anii 1866 și 1950, în acest an 

vor continua dezastrele naturale și vizitele în întreaga lume, culminând în anii următori. 

Încă de la începutul anului 1995 a continuat seria de catastrofe naturale din anii precedenți, când un 

cutremur violent a avut loc în Japonia în regiunile orașelor Kobe și Osaka chiar în primele săptămâni, 

curmând viața pământeană a peste 5000 de persoane și provocând pagube mari. ─ În nord-vestul Europei, 

cursurile de apă au abandonat albia care le constrângea, inundând câmpuri, sate și orașe, provocând mai 

mulți morți și pagube materiale semnificative. ─ Numeroase războaie fac ravagii pe glob, localizate și 

uneori puțin cunoscute, afectând cu atât mai crunt populația civilă. Bolile incurabile fac multe victime, în 

special în țările în curs de dezvoltare. ─ Șomajul se răspândește din ce în ce mai mult în națiunile 

industriale bogate, pentru care nu s-a găsit încă un leac. Și, în general, există o mare neliniște în rândul 

oamenilor. 

Aceste condiții și evenimente nu au mai existat niciodată înainte într-o varietate și ferocitate atât de 

mare, și nu este surprinzător dacă tot mai mulți oameni se întreabă: Ce s-a întâmplat pe Pământul nostru? 

Pentru că evenimentele nu mai sunt normale. 

Cu aproximativ 50 de ani în urmă, Hristos a răspuns în mod profetic la întrebarea de mai sus în 

revelațiile Sale din Mexic, iar din prezentul volum IV va fi citată o declarație a lui Hristos în acest sens: 

U 100, 5-7: "Umanitate, caut împăcarea voastră. Voi nu trăiți în Legea Mea. Armonia dintre tine și 

Dumnezeul tău și toate lucrurile create este distrusă. Nu vă iubiți unii pe alții ca frați și surori, iar acesta 

este secretul fericirii pe care vi l-a dezvăluit Isus. Dar dacă ați pierdut armonia între voi ─ credeți că o 

puteți păstra cu regatele naturale ale creației? (6) Mâna omului a adus judecata asupra sa. O furtună se 

dezlănțuie în creierul său, o furtună se dezlănțuie în inima sa, iar toate acestea se manifestă și în natură. 

Elementele ei se dezlănțuie, anotimpurile devin neprielnice, molimele apar și se înmulțesc, și asta pentru 

că păcatele voastre se înmulțesc și provoacă boli, și pentru că știința prostească și prezumțioasă nu 

recunoaște ordinea rânduită de Creator. (7) Dacă ți-aș spune asta, n-ai crede. De aceea, este necesar să poți 

cuprinde cu mâinile tale rezultatul lucrărilor tale, pentru a fi dezamăgit de ele. Tocmai acum ai ajuns în 

acel moment al vieții tale în care experimentezi rezultatul a tot ceea ce ai semănat." 

Pământul traversează o perioadă de justiție divină în care omenirea trebuie să culeagă semințele sale 

rele. Prin aceasta, ea își experimentează purificarea, pentru că trebuie să se schimbe și să-și găsească 

drumul înapoi spre Dumnezeu. Suprafața pământului va suferi schimbări, mulți oameni își vor pierde viața, 

dar planeta nu va pieri. 

După puternica furtună purificatoare, curcubeul păcii va apărea din nou. Iată o altă declarație a lui 

Hristos din acest volum IV: 

U 87, 9: "Oameni buni, rămâneți constanți în Doctrina Mea și, cu adevărat, vă spun că, la trei generații 

după a voastră, spiritul urmașilor voștri va fi atins o mare spiritualizare. Căutați adevărata înălțare și, după 

aceea, toată omenirea va face la fel, căci lumea voastră nu este condamnată să fie veșnic o vale de lacrimi, 

un tărâm al păcatului, un iad al desfrânării și al războiului. "Ziua Domnului" este deja cu voi, Sabia Mea a 

Dreptății va lovi corupția. Ce se va întâmpla când voi distruge sămânța rea, viciul și mândria? ─ și în 

schimb oferiți adăpost semințelor de pace, concordie, reînnoire și credință adevărată în Mine? Lumea va 

trebui să se schimbe; omul se va schimba odată ce devotamentul său spiritual față de Dumnezeu și viața sa 

vor fi mai bune." 

Traducătorii  
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Instrucție 83  
1 Acesta este timpul când, așa cum v-au anunțat profeții, orice ochi Mă va vedea; acum adaug: 

Acesta este timpul când orice ureche Mă va auzi și orice creier va înțelege cele spuse de Mine. 

2 Spiritul este acum capabil să interpreteze multe învățături și să pătrundă multe mistere; nu mai este 

copilul din primele timpuri, căruia trebuia să-i ascund multe învățături pentru a nu se confunda și căruia 

trebuia să-i dezvălui toate misterele care îi erau dezvăluite prin intermediul unor imagini simbolice pentru 

a putea porni pe calea spirituală. 

3 Fiecare epocă este o lumină, o nouă lecție, iar dacă am prelungit stadiul actual de dezvoltare, este 

pentru a da marilor mulțimi de ființe spirituale posibilitatea de a parcurge calea pământească pentru a 

înțelege învățăturile Mele și pentru a urma instrucțiunile Mele; astfel vor avansa cu un pas pe calea vieții 

adevărate. 

4 Noul meu Cuvânt vă va face să înțelegeți o mare parte din trecutul vostru, iar această înțelegere va 

fi lampa care vă va ilumina calea spirituală. De aceea v-am spus de multe ori: "Ridicați-vă fețele și 

conștientizați timpul în care trăiți"; numai așa puteți folosi perioada de viață pe care v-am încredințat-o pe 

pământ. 

5 Bunurile, facultățile și posibilitățile spirituale au rămas neștiute la mulți oameni, la alții s-au 

dezvoltat doar slab, dar acum a venit Lumina Mea Divină și a trezit spiritele în somnul lor pentru a le 

ridica la o viață superioară prin care să Mă poată înțelege într-un mod mai desăvârșit. 

Examinați învățăturile Mele și spuneți-Mi dacă această învățătură ar putea fi inclusă într-una dintre 

religiile voastre; Eu v-am dezvăluit caracteristicile sale cuprinzătoare și sensul său universal, care nu se 

limitează la anumite părți ale umanității sau la (anumite) popoare, ci transcende orbita planetară a lumii 

voastre pentru a include infinitul cu toate lumile sale de viață, unde - ca și în această lume - locuiesc și 

copiii lui Dumnezeu. 

6 Discipoli: treziți-vă, deschideți-vă ochii spirituali, ascultați Cuvântul meu, pătrundeți-i sensul și 

apoi duceți vestea cea bună fraților voștri. Dar aveți grijă ca mesajul vostru să fie întotdeauna marcat de 

adevărul și sinceritatea cu care am venit la voi. Atunci îi vei trezi cu blândețe din somn pe toți cei 

adormiți, așa cum te-am trezit eu pe tine. 

7 Veniți la Mine, popor iubit, veniți să vă odihniți de truda pământească. Inima ta se deschide pentru 

a primi iubirea și puterea Mea, iar Eu te accept și te binecuvântez. 

8 Vreau să trăiți cu un spirit alert în această epocă a materialismului, în care orice manifestare 

spirituală este disprețuită, fără să ne amintim că partea esențială a omului este spiritul și că, în această 

viață, el trebuie să devină puternic și să se ridice prin propriile sale merite. 

9 Este voința mea ca voi, pe care v-am învăluit în iubirea mea, să învățați și să treziți în frații voștri 

credința și încrederea în mine. Nu voi lua în considerare indiferența și lipsa lor de dragoste față de Spiritul 

Meu. Nimeni nu va putea rupe legăturile sacre care îl unesc pe om cu mine și nimeni nu mă va putea 

împiedica să vă iubesc. De ce nu M-au căutat oamenii în ciuda durerii lor? Cuvintele și faptele lor îmi 

jignesc sensibilitatea părintească, nu apreciază dragostea Mea și nici nu simt binecuvântările Mele. 

10 Soluția la toate problemele care îi chinuie pe frații voștri se află în voi. V-am dat cheia păcii, 

pentru ca între voi să existe bunăvoință și iubire. Puteți cu toții să atrageți Spiritul Meu și să simțiți 

influența Mea divină atunci când Mă chemați cu iubire. 

11 Vreau să te văd zâmbind cu satisfacție după lupta ta. Vreau să simți că am fost foarte aproape de 

tine. Nu te plânge Mie dacă vremurile actuale sunt neprielnice; dacă ai fi rămas virtuos, durerea nu ți-ar fi 

rănit inima și nici nu te-ai fi împiedicat. Te-am trimis să împlinești un destin de iubire pe care încă nu l-ai 

înțeles. 

12 Se apropie momentul în care ar trebui să începeți să lucrați în alte țări. Rugați-vă și vegheați pentru 

toate națiunile chiar acum, căci sunteți legați de ele prin îndatoriri pe care trebuie să le îndepliniți. 

Rugăciunea ta va lumina și va salva suflete. 

13 Cum puteți privi cu calm cum frații voștri se întorc în valea spirituală cu materialismul și durerea 

pe care le-au acumulat pe pământ adânc întipărite în ei? Mulți dintre ei se vor întrupa din nou și vă vor 

lăsa să vedeți consecințele suferinței cauzate de neascultarea lor. Atunci veți învăța că lupta sufletului se 

termină doar atunci când acesta s-a desăvârșit. 
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14 Aveți încredere în bunul vostru Maestru pentru a vă ghida pe calea adevărului oriunde v-ați afla. 

Unii la începutul căii, alții la sfârșitul ei, toți sunteți ghidați de Mine. 

15 Noile mele revelații divine vor surprinde spiritul oamenilor în acest moment, deși vă spun cu 

adevărat că surpriza lor va fi nejustificată, pentru că este cel mai firesc lucru ca spiritul să primească 

roadele dezvoltării sale, încetul cu încetul, pe drumul său. 

16 Eu sunt cel care a trebuit să vă urmez pe căile pe care le-ați luat pentru a vă salva de pericol și a vă 

împiedica să pieriți. Când Mă veți urma, încurajați de vocea care le-a spus lui Simon, Andrei și Ioan: 

"Lăsați bărcile și plasele și urmați-Mă pe Mine?". 

17 Lupta s-a așezat în inima ta, auzi vocea Mea atingându-ți spiritul, spunându-ți prin conștiința ta: 

Urmează-Mă, în timp ce carnea și lumea exercită o mare influență asupra sufletului. 

18 Pentru mine este bine că există această luptă interioară, pentru că înseamnă că încă mai păstrați 

dragostea pentru mine, în ciuda tentațiilor la care vă simțiți supuși pe pământ, și că știți să auziți vocea 

spiritului care își cere drepturile față de lume și carne. Dar vai de cei care nu simt această opoziție în ei 

înșiși, căci inima lor va fi rece ca un mormânt care ține un mort! 

19 Tot ceea ce se întâmplă în prezent a fost spus și scris de profeții Mei. Căutați în acele Scripturi și 

veți găsi istoria anticipată a tot ceea ce experimentați în lume chiar acum. Totuși, vă spun că urmează să se 

întâmple evenimente care nu au fost prezise în acele vremuri, pentru că Domnul a rezervat acele profeții 

pentru a fi făcute cunoscute în acest timp prin intermediul organului uman de înțelegere. 

20 Credeți poate că totul a fost deja prezis și că nu vor mai exista profeți pe pământ? 

21 Înțelegeți că am venit să vă dezvălui multe profeții care se vor împlini mâine și că am făcut-o prin 

intermediul unor creaturi ale căror minți sunt puțin educate și ale căror cuvinte nu sunt alese pentru a vă da 

dovezi ale puterii Mele. Unele dintre aceste profeții, venite de pe niște buze atât de simple, ați văzut deja 

împlinindu-se, iar omenirea viitoare le va vedea pe toate celelalte împlinindu-se, cu excepția ultimei. 

22 Dragi discipoli, reîmprospătați-vă cu această atmosferă de spiritualizare care vă înconjoară în 

perioadele scurte ale proclamării mele. Bucurați-vă de această pâine și întăriți-vă cu ea, pentru că în 

curând nu veți mai auzi Cuvântul Meu. Vă voi lăsa plini de harul meu și de iubirea mea, pentru ca voi să 

vă grăbiți să răspândiți vestea bună pe care v-am adus-o în această a treia eră. 

23 Asigură-te că există întotdeauna puritate în inima ta, în acest vas, pe care ar trebui să-l păstrezi la 

fel de curat în interior ca și în exterior, pentru că tocmai acolo se depune iubirea mea ca apa vieții veșnice. 

24 Păstrați aceste întâlniri ale voastre și faceți din ele Sfânta Împărtășanie. Să nu credeți că Duhul 

Meu este departe de ucenicii Mei, pentru că Mă vedeți că Mă retrag din Cuvântul Meu printre voi. Lăsați 

întotdeauna un loc la masă pentru Maestru, pentru că eu voi prezida întotdeauna la întâlnirile voastre și voi 

distribui pâinea spirituală fiecăruia dintre voi; dar vă spun că acel loc va fi în inima voastră. 

25 Mărturia pe care o dați despre întoarcerea Mea va fi mai puternică, atunci veți vedea masele de 

oameni ridicându-se din toate direcțiile și îi veți auzi spunând: "Domnul a venit din nou "pe nor", așa cum 

ne-a anunțat; El a trimis poporul Său la noi, iar noi ne-am unit cu El". 

26 O, voi, oameni mulți care Mă ascultați în aceste momente, nu știți care dintre voi vor fi mesagerii 

Mei de mâine! Oamenii îi vor asculta, dar mesagerii nu vor aștepta de la ei nici răsplată, nici lingușire; ei 

vor merge să împrăștie sămânța Mea în toată lumea, cu ochii ațintiți asupra Domnului. 

27 Mesagerii mei nu vor trebui să se bazeze doar pe propria lor putere, altfel ar fi înfrânți în curând în 

luptă; ei vor fi echipați cu o autoritate mai mare și o putere mai mare care nu îi va lăsa să obosească și îi va 

face invincibili. 

28 Cel trimis de Mine nu a fost niciodată singur în luptă, legiuni de ființe de lumină l-au însoțit și 

protejat. Nimeni să nu se îndoiască sau să se teamă atunci când se apropie ora de predicare și de semănat, 

căci dragostea mea va fi cu voi pentru a vă da curaj, credință și putere. 

29 A șasea pecete a fost dezlegată, iar lumina ei a fost văzută de oamenii simpli, de cei umili, de cei 

cu inima curată. Candelabrul este aprins, dar omenirea încă doarme, iar acest popor de aici nu a înțeles 

încă sensul manifestării pe care a primit-o. De aici și teama lor de a o comunica lumii. Măcar apa acestui 

izvor să nu se tulbure, pentru ca drumeții obosiți și însetați, când vin la tine, să-și potolească setea cu ea și 

să mărturisească că este curată. 
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30 V-ați obișnuit cu umbra acestui copac și vă este teamă să mergeți pe cărările care vă conduc spre 

alte popoare și regiuni. Dar eu vă spun să nu așteptați să se facă noapte pentru a le da vestea cea bună, căci 

atunci toți vor dormi. Mergeți la lumina zilei, ca să nu existe secrete în lucrările voastre. Nu vă grăbiți, dar 

de fiecare dată când vă pregătiți, faceți un pas înainte, căci se apropie ora bătăliei voastre. Oricine crede că 

este pregătit și a pornit prematur la drum, îl voi opri cu încercări pe care i le voi pune în cale, pentru ca el 

să-și dea seama că nu simte încă Lucrarea Mea în inima sa, că nu a studiat-o îndeajuns pentru a o vesti, că 

nici sentimentul de caritate nu izvorăște din inima sa și nici spiritul său nu este suficient de întărit pentru a 

rezista furtunilor. Printre voi abundă exemplele celor care au pornit de bunăvoie și nu au ascultat de 

poruncile Mele. Ei au căzut în căile lor și întoarcerea lor a fost dureroasă. Atunci de ce deveniți 

nerecunoscători față de dragostea Mea plină de grijă? 

31 Când unii dintre voi erau obosiți de viață, alții erau pierduți pe cărări nesigure, iar alții erau 

afundați în noroi - Cine v-a ajutat? Să fi fost oare un om? Nu, ucenici, ceea ce v-a înălțat a fost acest 

Cuvânt care dă viață și speranță. Ceea ce erați înainte de a primi Lumina Mea, nu v-am creditat. Dar 

pentru ceea ce faci acum, trebuie să te trag la răspundere. Știți că privirea mea l-a descoperit pe cel care și-

a ascuns mâna pătată de sângele fratelui, pe cel care și-a ascuns "petalele de trandafiri desfrunziți" și pe cel 

care a căutat să ascundă furtul sau adulterul din inima sa: Am văzut totul și peste mantia cu care căutai să-

ți ascunzi infamiile am întins vălul milei Mele, astfel încât nimeni altcineva decât Eu să te judece, iar cu 

iertare și iubire te-am transformat și purificat. 

32 În fața acestei voci a trebuit să te trezești, iar în fața prezenței invizibile a Celui care îți vorbește, a 

trebuit să crezi. Vă spun din nou: Fericiți cei care au crezut fără să vadă. 

33 Inimile femeilor au fost profund mișcate de vocea Mamei lor divine, iar fiecare cuvânt al Mariei 

era o picătură de rouă pe acele inimi uscate de suferință. Dar fetele tinere, soțiile, mamele, văduvele, dar și 

florile defrișate au fost conduse în frumoasa grădină a Fecioarei și din toate a emanat o nouă mireasmă. 

34 Când vei fi pregătit să aduci învățăturile pe care le-ai primit altor popoare? Realizează că sămânța 

iubirii și a spiritualizării nu a germinat încă în inima acestei umanități. Fanatismul domină viețile 

oamenilor - fanatism religios, fanatism rasial, fanatism de dragul gloriei și puterii lumii și fanatism de 

dragul propriei vieți. 

35 Este necesar să vă îmbunătățiți viața în fiecare zi, pentru a deveni un exemplu și un stimulent în 

viața aproapelui vostru: îndepliniți misiunea pe care v-a încredințat-o Tatăl vostru, pentru că vă voi acorda 

să vă vedeți împlinite cele mai înalte aspirații. 

36 Dar trebuie să studiezi și să înțelegi învățătura Mea, pentru că dacă te-aș întreba despre lecția 

precedentă - ai putea să o repeți? Adevărat vă spun: Nu. Dar nu vă tulburați, căci astăzi vă aduc o alta, care 

vă va aminti de cea precedentă și vă va ajuta să o înțelegeți. Așa este Stăpânul vostru, îmbrăcat în răbdare 

și iubire. 

37 În Era a doua, Cuvântul divin a devenit om pentru ca învățătura Sa să fie ascultată pe pământ; în 

această Eră, Cuvântul este lumina care coboară pe organul uman de înțelegere și înflorește în Cuvântul 

Vieții. 

38 Proorocul Ioan a anunțat venirea Mea în acel timp; acum Ilie pregătește manifestarea Mea 

spirituală în acest timp, făcându-se cunoscut oamenilor în mod spiritual; dar vă spun cu adevărat că unul și 

celălalt vestitor sunt unul și același Duh. 

39 Fiecare nouă eră a fost asociată cu revelații pentru voi, care explicau evenimente din trecut pe care 

nu le înțeleseserăți încă. Recolta finală vă va da adevărata înțelepciune. 

40 Atâta timp cât manifestarea Mea prin intermediul acestor purtători de voce continuă, nu voi fi 

recunoscut în întreaga lume; trebuie să treacă un anumit timp, inimile mesagerilor Mei trebuie să se 

purifice, apoi acest mesaj va putea ajunge la umanitate, liber de influențele materiale. 

41 Această învățătură este calea spre viața veșnică; oricine descoperă în această învățătură o forță 

înălțătoare și perfecțiune va ști cum să o unească cu cea pe care v-am învățat-o când eram pe pământ, 

pentru că esența ei este aceeași. 

42 Cei care nu știu cum să găsească adevărul conținut în învățăturile Mele vor putea chiar să se 

asigure că aceste învățături nu duc la același scop ca și învățăturile lui Iisus; sufletele orbite de interpretări 

greșite sau confuze de fanatismul religios nu vor putea înțelege imediat adevărul acestor revelații. Ei vor 



 

11 

trebui să parcurgă un drum al încercărilor pentru a renunța la modul material de gândire care îi împiedică 

să înțeleagă și să îndeplinească porunca Mea care vă învață să vă iubiți unii pe alții. 

43 Eu, Maestrul, sunt singurul care vă poate dezvălui că, chiar în aceste momente, milioane și 

milioane de ființe trec prin această călătorie dureroasă de încercări, experiențe și trezire, pentru ca ochii lor 

să se deschidă și să caute orizonturi dincolo de ceea ce inimile și mințile lor au fost capabile să creeze. 

44 "Sunt însetat", vă spun din nou, "însetat de înălțarea și de iubirea voastră"; dar nimeni nu dăruiește 

buzelor mele apa care ar putea să o potolească; mai degrabă, sunt obligat să țin deschisă și proaspătă rana 

de pe coasta mea, pentru ca ea să nu înceteze să verse apa vieții asupra lumii. 

45 Acesta este momentul marii bătălii descrise de profeți în visele și viziunile lor spirituale; momentul 

în care oamenii vor opune violența lor Legii Mele, când fiecare ființă materială sau spirituală care 

adăpostește egoism în inima sa se va ridica pentru a lupta împotriva dreptății Mele. Sabia mea este 

pregătită, nu este o armă care pedepsește sau ucide - este sabia care, în lupta sa pentru a-l salva pe cel care 

piere ca victimă a lui însuși, îl va ridica cu o asemenea forță încât uneori chiar și trupul său va pieri pentru 

a-l lăsa să atingă viața veșnică a spiritului. 

46 Luați aceste învățături în mod corect și nu veți fi confuzi, ci mai degrabă veți înțelege motivul 

pentru multe dintre încercările teribile prin care trece omenirea, pe care voi nu sunteți capabili să le 

explicați. 

47 Scopul manifestării mele este de a vă îndepărta spiritul de pe calea suferinței. Te-am chemat cu 

insistență până când ai deschis ușa inimii tale; atunci am putut să-ți fac să simți tandrețea binecuvântării și 

a păcii Mele, iar tu ai exclamat: Cât de aproape a fost Domnul de mine! 

48 Mâine vei aduce această veste bună omenirii, care se credea departe de Domnul ei, căci atunci 

când vorbește despre Dumnezeu, o face ca despre ceva inaccesibil, de neînțeles și inaccesibil. 

49 Concepția umanității despre Mine este copilăroasă, deoarece nu a fost capabilă să înțeleagă 

revelațiile pe care i le-am făcut neîncetat. Pentru cel care știe cum să se pregătească, sunt vizibil și tactil, 

sunt prezent peste tot; dar pentru cel care nu are sensibilitate, pentru că materialismul l-a împietrit, este 

greu să înțeleagă că exist, și simte că sunt incomensurabil de departe, că este imposibil să mă simtă sau să 

mă vadă în vreun fel. 

50 Omul trebuie să știe că Mă poartă în el, că în spiritul său și în lumina conștiinței sale posedă 

prezența pură a Divinității. 

51 Când omenirea va primi noul Meu mesaj, va simți un fior de bucurie care o va face să se întoarcă 

la spiritualizare, prin care se va simți mai aproape de Domnul său. 

52 Unul dintre motivele pentru care M-am făcut audibil din punct de vedere material pentru a Mă 

manifesta în acest moment a fost pentru ca voi să simțiți că nu pot fi departe de niciunul dintre copiii Mei 

și că nici Viața Spirituală nu este departe de voi. Pentru a vă arăta acest lucru, am permis manifestarea și 

prezența lumii spirituale printre voi. 

53 Sunt lucrări pe care numai eu pot și am voie să le fac, fără a ține cont de judecata pe care și-o fac 

oamenii despre ele. Știu că, în cele din urmă, lucrările Mele vor fi recunoscute de toți ca fiind perfecte. 

54 Totalitatea manifestărilor pe care le-ați avut în acest timp vor fi studiate cu cel mai mare interes, iar 

în ele omenirea va găsi marile adevăruri și marile revelații, pentru că nimic nu este mic în Lucrarea Mea. 

55 Aveți încredere că acest Cuvânt vă va pune pe o cale sigură, căci dacă odinioară Isus a trecut și 

mulți nu L-au simțit, acum pregătiți-vă inima pentru a primi esența vieții pe care am adus-o omenirii. 

Promisiunea de a mă întoarce pe care le-am făcut-o apostolilor mei am îndeplinit-o, dar mai am încă multe 

învățături de împărtășit cu voi. 

56 De ce Mă fac cunoscut printre cei needucați, neîndemânatici și păcătoși? În adevăr, v-am făcut 

cunoscut în acele zile că venirea Mea va avea loc atunci când va fi o mare corupție în lume.  

57 O mare confuzie v-a fost de asemenea anunțată și se apropie; este necesar ca atunci să existe un far 

luminos care să orienteze naufragiații pentru ca ei să poată găsi calea cea bună. Dar vă spun cu adevărat că 

acest far și-a aprins deja lumina și luminează lumea: eu sunt cel care mă apropii de inima omului pentru a-

l face să audă vocea mea. 

58 Vă spun din nou că cel care păzește Cuvântul Meu și urmează învățăturile Mele va fi mântuit. 
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59 Nu am venit să trezesc fanatismul religios printre oameni; Doctrina mea este foarte departe de a 

preda lucruri false; eu vreau îmbunătățirea, credința, caritatea, spiritualizarea. Fanatismul este un bandaj 

întunecat în fața ochilor, este pasiune nesănătoasă, este întuneric. Veghează ca această sămânță rea să nu 

intre în inima ta. Amintiți-vă că fanatismul are uneori aparența iubirii. 

60 Înțelegeți că acest întuneric a afectat omenirea în acest timp. Realizează că, deși națiunile păgâne 

au dispărut de pe pământ și cea mai mare parte a omenirii mărturisește că se închină adevăratului 

Dumnezeu, oamenii nu Mă cunosc și nici nu Mă iubesc; căci războaiele, ura și lipsa de armonie sunt 

dovada că nu Mă lasă încă să trăiesc în inimile lor. 

61 Peste întunericul acestui fanatism religios și al idolatriei se apropie mari vârtejuri care vor purifica 

cultul spiritual al acestei umanități. Când această lucrare va fi îndeplinită, curcubeul păcii va străluci în 

infinit. 

62 Numai vocea Mea, în dreptatea ei divină, vă poate spune că nu v-ați îndeplinit misiunea nici pe 

pământ, nici în spațiul spiritual, atunci când ați trecut prin el. 

63 Nu există niciun obstacol în calea mea pentru a comunica cu oamenii și pentru a le face cunoscută 

voința mea. Iată, manifestările Mele nu au avut nevoie de oameni drepți, pentru că v-am dat Cuvântul Meu 

prin păcătoși, și în el puteți găsi alte dovezi ale puterii și milei Mele. 

64 Vreau ca toți cei la care ajunge acest mesaj să se purifice aici, pe pământ, prin practicarea acestei 

învățături cerești, astfel încât, atunci când se va întoarce în lumea de dincolo, să o facă cu sufletul deja 

curat. 

65 Orice cuvânt care iese de la Mine este de viață veșnică. Astăzi o primiți prin intermediul 

purtătorului de voce uman. 

66 Vă spun că este un semn bun faptul că în acest moment ați intrat în contact cu Tatăl prin organul 

vostru de înțelegere; dar trebuie să știți, de asemenea, că această formă nu este nici scopul, nici culmea 

perfecțiunii; că înainte și în toate timpurile Domnul a vorbit lumii prin gura oamenilor. Totuși, această 

manifestare aici, în mijlocul unei umanități materialiste și a unei lumi insensibile la spiritualitate, este un 

miracol pe care oamenii îl vor atribui doar mâine iubirii pe care Dumnezeu o simte pentru voi; dar este și o 

dovadă că spiritul uman simte impulsul de a se înălța spiritual. 

67 Este zorii unei noi ere; primele raze încep să trezească oamenii. Atunci când credința și înălțarea 

voastră spirituală Mă vor înțelege mai profund decât ceea ce în prezent considerați încă drept, etern și 

perfect, atunci Mă veți vedea în infinit, în timp ce Îmi trimit lumina Mea către toate ființele. 

68 Divinitatea mea va fi pentru spiritul tău ca lumina la amiază. Ca o stea care luminează universul și 

îi dă viață, va străluci la zenit. Iar inimile, în comuniune cu Tatăl lor, vor primi direct razele Sale divine 

prin comuniunea perfectă de la spirit la spirit, care este scopul și idealul armoniei dintre Tatăl și copii, dar 

și dintre frați și surori. 

69 Trebuie să vă întreb, oameni buni: Ce ați făcut cu sămânța pe care v-am încredințat-o? Ce ați 

semănat în câmpurile voastre? Ați curățat cărările pentru ca frații voștri să poată veni la Mine? Mare este 

mulțimea care Mă ascultă în acest timp, dar mică este partea care Mă urmează în realitate. Mă uit în 

adâncul inimii voastre și vă spun: nu mă căutați ca pe un judecător, căutați-mă întotdeauna ca pe un Tată și 

ca pe un Maestru, atunci vă voi deschide comoara mea secretă și vă veți simți în siguranță. 

70 La noua Mea venire, ca și în trecut, am lăsat deschis tezaurul Meu pentru a vă dezvălui multe 

învățături, căci Tatăl se bucură când dezvăluie noi învățături copiilor Săi. Dar vai de voi dacă primiți și voi 

poruncile Mele divine și le uitați sau nu le împliniți din lipsă de iubire, căci atunci l-ați transforma pe Tatăl 

vostru în judecător! 

71 Cât a plâns Maria pentru suferința ta! Cât de mult îi datorezi tandrețea și dragostea ei! Atât pe cei 

care o invocă, cât și pe cei care nu o recunosc, ea îi face pe toți să simtă căldura ei maternă și plăcerile 

infinite ale mângâierii ei. Cu adevărat, vă spun că, înainte ca sufletele să ajungă la Mine, trebuie să o 

găsească pe Maria, Mama Divină, pe drumul lor. 

72 În acest timp aveți și voi un păstor. La fel ca Moise, care v-a scos din Egipt și v-a adus uniți prin 

deșert la poalele muntelui Sinai, pentru ca voi să auziți vocea Tatălui și să primiți Legea Sa, tot așa Ilie v-a 

ales în acest timp din diferite puncte ale pământului pentru a vă aduce pe calea pregătirii spirituale la 

poalele noului munte, de unde veți auzi vocea Mea divină și veți primi revelația Mea. 
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73 Iată-l pe Ilie, cel pe care ucenicii l-au văzut împreună cu Moise și Isus într-o viziune spirituală pe 

muntele Tabor. Acesta este momentul lui. Întărește-ți spiritul în căldura prezenței sale și trezește-te la 

speranță. 

74 Vă spun cu adevărat, acest moment de decizie pe pământ este crucial pentru întregul univers și, în 

timp ce vă vorbesc în această formă, mă fac simțit și în alte lumi și sfere. Spiritul meu este omniprezent. 

75 Rugați-vă, oameni buni, cu duh și gânduri de pace, ca să puteți învinge ispitele. Nu vă mulțumiți 

cu pacea din casa voastră sau din națiunea voastră. Lucrați pentru pacea tuturor fraților voștri. "Iubiți-vă 

unii pe alții. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 84  
1 Nu v-am considerat mari sau mici, în acest timp v-am vorbit tuturor ca unor copii pe care îi iubesc 

în același fel. Căutați conținutul spiritual al învățăturii Mele și răspândiți-l, și cu cât veți transmite mai 

mult fraților voștri, cu atât mai mult vi se va da vouă. 

2 Milostivirea mea te ajută să suporți durerea ispășirii tale prin care îți purifici sufletul. Păstrează-ți 

cât mai bine starea de înălțare spirituală, astfel încât să nu izbucnești din nou în plâns în prezența Mea. 

3 Din diferite locuri, mulțimile au venit în căutarea Cuvântului Meu; ei aduc înaintea Mea durerile și 

nevoile lor zilnice. Văd necazurile și suferințele prin care trec națiunile și vă cer să le trimiteți un mesaj de 

pace prin rugăciunea voastră, profund simțită și plină de compasiune. Intercedeți pentru frații și surorile 

voastre; "cereți și vi se va da". 

4 Dacă aveți credință în Mine și aveți încredere în Cuvântul Meu, războiul nu va intra în această 

națiune și aceasta va fi o altă mărturie că Spiritul Meu Divin a coborât asupra voastră. Meritele pe care 

trebuie să le dobândești pentru ca miracolele să se întâmple pe calea ta sunt: reînnoirea (morală), 

rugăciunea, mila, bunăvoința și dragostea pentru frații tăi. 

5 Voi, care formați o comunitate destinată să dea dovadă și mărturie despre manifestarea Mea în 

acest timp, nu ezitați, nu permiteți ca națiunea voastră, piețele și câmpurile voastre să vadă curgând 

sângele fraților voștri, nici să fiți martori la tristețea sau foamea copiilor voștri. Vă dau arme de lumină, ca 

să vă puteți apăra de orice capcană. V-am arătat, de asemenea, cum să vă mențineți sănătatea sufletului și a 

trupului, astfel încât să fiți puternici. Da, oameni buni, nu continuați să sfidați bolile, nu uitați că 

întotdeauna neascultarea este cea care le deschide ușile. Rugați-vă pentru voi înșivă și pentru întreaga 

omenire. Celor care varsă lacrimi din cauza națiunilor care trec printr-o încercare grea, le spun că pacea se 

va întoarce din nou la ei. Din cei care astăzi se ucid între ei și se războiesc între frați, mâine îi voi scoate pe 

cei care vor propovădui și vor practica iubirea între ei. Puterea mea este mare, nu vă îndoiți de ea. Mă veți 

vedea construind o lume nouă pe ruinele acestei umanități, unde nu va mai exista nicio urmă a ceea ce a 

fost păcat. 

6 Dacă am făcut surde multe națiuni și popoare, este numai pentru că vocea mea a sunat la ușile 

tuturor inimilor și ele nu au înțeles chemarea mea. Cei care au căzut în abisul patimilor pot foarte bine să 

Mă hulească aici, în lume, dar odată ajunși în Prezența Mea, vor trebui să mărturisească faptul că am fost 

la timp cu fiecare om și cu fiecare popor pentru a-i admonesta și avertiza. Nu vă aduc prejudecăți 

împotriva nimănui, vă spun mereu să vă lăsați gândurile să hoinărească prin lume ca un spirit de pace, deși 

vă avertizez să nu vă lăsați înșelați de învățături străine și nici de promisiuni false, pentru a nu permite ca 

buruienile, discordia și egoismul să fie semănate în inimile voastre. Îndeplinește-ți sarcina și lasă restul în 

seama Mea. 

7 Cu adevărat vă spun, forțele naturii sunt gata să se dezlănțuie în ascultare față de justiția divină. Ei 

vor efectua o lucrare de purificare. Dar vă mai spun: chiar dacă omenirea dispare de pe pământ, Numele 

Meu și Prezența Mea nu pot fi șterse niciodată din spirit. 

8 Discipoli, rezistați la batjocură și la ridiculizare până când lumea își va da seama că nu ați greșit. Îi 

voi da semne și dovezi din belșug, care îl vor face să se trezească și să deschidă ochii la lumină. Dar 

trebuie să faci un efort, pentru că nu te-am trimis în lume ca să dormi. Astăzi, după ce v-ați trezit la 

chemarea Stăpânului vostru, trebuie să profitați la maximum de timp pentru ca, la final, să-mi arătați o 

recoltă bogată din sămânța voastră. 

9 Vino la cuvântul Meu de învățătură și umple-ți spiritul de înțelepciune. În mijlocul haosului care 

domnește în lumea voastră, ați găsit această oază de pace unde puteți auzi vocea îngerilor care vă spune: 

"Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință". 

10 Dacă unii dintre semenii voștri dobândesc cunoștințe despre aceste învățături, lăsați-i să facă acest 

lucru. Noii mei ucenici sunt împrăștiați printre oameni și, dacă necredincioșii vă batjocoresc și vă 

calomniază, iertați-i, eu vă voi răzbuna. Mulți dintre cei care vă judecă greșit astăzi vă vor binecuvânta 

mâine. în drumul tău, ține minte mereu exemplul pe care ți l-am dat în Epoca a doua; el te va ajuta să-ți 
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duci crucea cu răbdare. Amintiți-vă că am fost nerecunoscut atât timp cât am trăit pe pământ și am fost 

recunoscut printre oameni abia mult timp după schimbarea mea. 

11 Aveți răbdare și înțelegere, pentru că nu pe voi vă va recunoaște omenirea, ci lucrarea Mea, 

învățătura Mea, și aceasta este veșnică. Sarcina ta este să transmiți prin cuvintele și faptele tale mesajul 

care le dezvăluie oamenilor calea prin care pot face un pas spre perfecțiune. 

12 Cu adevărat, sunt flămând și însetat de dragostea și înțelegerea ta. Cu toții aveți cunoștința intuitivă 

că exist, dar cine Mă cunoaște? În realitate, ideea pe care o aveți despre Divinitatea Mea este încețoșată, 

pentru că prin riturile și imaginile voastre m-ați limitat și distorsionat. Pentru a vă elibera de această 

eroare, Cuvântul Meu va continua să coboare în spiritul vostru ca un flux inepuizabil până la momentul 

stabilit prin voința Mea. În timp ce învățăturile și revelațiile Mele îți vor spune cine ești, care este originea 

ta și care este scopul tău final, cunoscându-te pe tine însuți, vei ajunge, de asemenea, să îl cunoști mai bine 

pe Tatăl tău. Vă spun că ceea ce v-am dezvăluit în acest Cuvânt și ceea ce vă voi dezvălui în continuare, 

nici un maestru al lumii nu v-ar fi putut învăța, oricât de înțelept ar fi fost, căci numai eu vă pot dezvălui 

ceea ce este de nepătruns atunci când este necesar ca voi să știți. 

13 Astfel, manifestarea Mea în Era a Treia a fost ceva ce omenirea nu a prevăzut pentru că a uitat 

profețiile, dar astăzi am venit pentru a le împlini. Limbajul purtătorilor de cuvânt prin care M-am făcut 

cunoscut oamenilor a fost simplu, dar în esența acestui cuvânt sunt cuprinse iubirea și înțelepciunea Mea. 

14 Oricine pătrunde în Doctrina Mea Spirituală a Epocii a Treia și o mărturisește prin lucrările sale, 

va cuprinde cu spiritul, inima și mintea sa tot ceea ce a fost revelat de Divinitatea Mea în vremurile 

trecute, iar interpretarea sa a acelor învățături va fi corectă. Legea Mea se va ridica din nou printre oameni 

pentru a distruge toate minciunile pe care le-au creat pentru a-și acoperi și proteja răutatea. Cartea Vieții și 

a Adevărului va fi deschisă în fața tuturor popoarelor de pe pământ și nimeni nu va putea să-i înșele. 

15 De pe fața fariseilor va cădea masca ipocriziei, iar gura lor, care a mințit întotdeauna când a oferit 

mântuirea omenirii, va tăcea pentru totdeauna; dar nu trebuie să-i arătați cu degetul și nu-i veți demasca. 

16 Când cărturarii au adus-o pe femeia adulterină în fața Mea, în Epoca a doua, am atins duhul 

fiecăruia dintre ei fără să-i demasc public, după ce i-am confundat cu judecata Mea. Degetul meu arătător 

a scris în țărâna pământului fărădelegile tuturor celor care s-au apropiat să vadă ce a scris Isus. Celor dintre 

voi care auziți fără să credeți, vă spun astăzi: tăceți și gândiți în timp ce ascultați acest Cuvânt, pentru ca 

mai târziu să judecați, atunci veți înțelege că în acest timp v-am dat iubirea mea pentru ca, picătură cu 

picătură, să beți această putere pe care nu ați putut-o găsi între voi. Puțini sunt cei care Mă urmează și Mă 

voi folosi de ei pentru a răspândi sămânța Mea. 

17 Eu sunt Dumnezeul tuturor oamenilor, al tuturor comunităților religioase și al tuturor sectelor, sunt 

unicul, iar când îmi deschid comoara secretă și le distribui comorile din belșug tuturor, de ce nu m-ar 

recunoaște acolo? Nimeni nu poate trăi fără ideea de Dumnezeu, chiar dacă modul în care Îl concepe este 

imperfect și la fel și închinarea lui Dumnezeu. Eu accept jertfa tuturor copiilor Mei, dar Tatăl vrea acum să 

primească tributul corect, demn de El. 

18 Învățătura mea nu înrobește pe nimeni, ci doar vă înalță viața din punct de vedere uman și spiritual. 

Oricine dorește să fie un adevărat copil al lui Dumnezeu, din cauza faptelor sale, nu va putea să păstreze 

pentru sine tot ceea ce a primit de la Mine. Câți sunt cei care, în posesia multor cunoștințe, par a fi izvoare 

de înțelepciune și care, prin egoismul lor, sunt în realitate doar gropi de întuneric! 

19 Fiți ucenici ai lui Isus și veți fi frați ai oamenilor. Simțiți ceea ce faceți și ceea ce vorbiți. Cine nu 

simte iubirea Mea în inima sa, nu poate vorbi de iubire, pentru că ar acționa în mod neadevărat. Pentru a 

vorbi despre iubire ar trebui să aștepte până când sămânța Mea va germina în inima lui. Vă voi da suficient 

timp pentru a ajunge la echiparea, transformarea și transformarea totală. Amintiți-vă că mulți dintre voi 

erau necredincioși când ați venit aici să ascultați acest Cuvânt. La manifestarea Mea, unii chiar și-au bătut 

joc și alții au râs de purtătorii de voce prin care v-am vorbit în acele momente. Dar Eu te-am așteptat, ți-

am vorbit prin conștiința ta și, după aceea, cu lacrimi de pocăință, mi-ai cerut să te iert pentru îndoiala ta. 

Acum mă urmați cu o credință neclintită, în ciuda încercărilor și obstacolelor care apar adesea pe calea 

vieții voastre. Eu sunt semănătorul, luptătorul care nu se odihnește niciodată. 

20 Pentru a vă oferi dovezi concrete ale veridicității Mele, v-am prezis multe evenimente care erau pe 

cale să se întâmple. Astfel, ați experimentat izbucnirea războiului după ce v-am anunțat un război iminent, 

când pacea era încă peste tot. Când v-am spus că forțele naturii vor fi dezlănțuite și că vor fi ca niște 
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prieteni pentru unii, dar dușmani pentru alții, cât de repede ați experimentat împlinirea acestui lucru. Dar 

am împlinit și o promisiune făcută fiecăruia dintre voi în izolarea vieții sale. Și dacă nu vedeți multe dintre 

profețiile Mele împlinindu-se, este pentru că ele sunt date pentru o perioadă de timp care este la multe 

generații după voi. Dar acum știți ce se va întâmpla cu această lume, cu omul și cu sufletul său în 

vremurile ce vor veni. Deja în vremuri demult trecute v-am anunțat semnele care vor anunța era actuală și 

noua mea revelație; semnele s-au arătat, de asemenea, semnificative și clare pentru a confirma adevărul 

meu. Vă anunț deja pe cei care vor preceda bătălia spirituală și după aceea timpul de pace. Lumina 

profeției este din nou printre oameni. Cuvântul Meu este plin de profeții, oamenii văd viitorul prin vise, 

viziuni sau premoniții. Profeții din vechime i-au prezis pe profeții din acest timp. Ele nu sunt miraje pe 

care le vezi, ci trebuie să-ți direcționezi darurile spirituale pe căi bune, astfel încât lumina Duhului Sfânt să 

se reflecte în tine. Trebuie să le oferiți oamenilor dovezi reale, atunci mulți vor crede datorită acestor 

dovezi. Bărbați și femei vor veni la acest popor în mari mulțimi, oameni de alte rase și care vorbesc alte 

limbi; voi îi veți primi pe toți. Adevărat vă spun: Fiindcă în casa Domnului, la masa Lui, nu sunt nici 

străini, nici străini, nici străini la masa Domnului, nici voi, care sunteți copiii Domnului, nu trebuie să vă 

îndepărtați de cei care vă sunt frați și surori. 

21 Îți arăt sarcina ta. Acceptă viața așa cum ți-o dau eu. Mergeți în liniște, pas cu pas. În acest fel, veți 

culege o recoltă bogată pe pământ, chiar dacă veți trăi pe el doar pentru o perioadă scurtă de timp. Atunci 

nu veți fi ca aceia care - deși au trăit mult timp pe pământ - vin în prezența mea la fel de mizerabili și goi 

ca atunci când au început drumul vieții. 

22 Fă fapte bune în viața ta care au un conținut sau un scop spiritual. Faceți multe din lucrările care 

nu sunt cunoscute sau văzute pentru că sunt făcute cu inima. 

23 Păstrați Cartea Instrucțiunilor Mele înaintea voastră, nu lăsați învățăturile ei să treacă neobservate. 

Adevărat vă spun că va veni un moment când vă voi cere un rezumat și o explicație a tot ceea ce v-a fost 

revelat. Și viața îți va cere această lecție prin încercările pe care ți le va pune în cale; dar cine este viața, 

dacă nu eu, care am dat lumină minții tale, sensibilitate inimii tale, daruri și abilități întregii tale ființe, 

pentru ca tu să înțelegi limbajul profund și etern al ființei tale? 

24 În învățătura Mea vă arăt să trăiți în așa fel încât chiar și în cele mai amare situații ale vieții să vă 

simțiți fericiți că sunteți acolo, știind că sunteți copiii lui Dumnezeu; și vă învăț, de asemenea, să apreciați 

tot ceea ce vă înconjoară, astfel încât bucuriile voastre să fie sănătoase și autentice. 

25 Lumea este o mare grădină în care cultiv inimi, dar în acest timp am găsit toate florile ei ofilite. 

Am venit să vă ud din nou și nu voi înceta în efortul Meu de a le îngriji cu devotament până când voi 

inhala parfumul acestei grădini spirituale. Când se vor deschide caliciile, vor fi semne și revelații minunate 

printre oameni. 

26 Acești purtători de voce de aici, din care izbucnește Cuvântul Meu în acest moment, au fost plante 

ofilite de soarele arzător al durerii; dar ploaia divină a căzut peste ele și au înflorit. Frumusețea și nectarul 

propozițiilor care ies de pe buzele lor sunt ca niște flori. 

27 Acest popor, care a știut să inhaleze acea mireasmă și să păstreze sămânța, a înflorit și el și a dat 

roade. Este o mică grădină din care dragostea Mea grijulie selectează cele mai roditoare plante pentru a 

susține credința marii mulțimi; căci cu adevărat vă spun: Eu sunt sămânța veșniciei. Maria este Ploaia 

Divină. Vedeți cum în Divinitate, Creatorul și Mama veghează asupra operei sale. 

28 Cuvintele mele din a doua eră au fost calea mântuirii pentru cei care s-au ținut de ele. Ferice de cei 

care s-au încrezut în învățătura Mea. Dar să nu credeți că toți cei care pretind că cred în Mine au încredere 

în Cuvântul Meu sau că pun în practică Învățătura Mea. Văd oameni care, în momentul încercării, ezită să 

ierte, așa cum i-a învățat Iisus, sau să se apere, așa cum îi sfătuiește instinctul. În inimile lor, ei simt că este 

dificil să pună în practică învățăturile Maestrului. Lor le spun: "Atâta timp cât nu au credință și dragoste 

pentru aproapele lor, nu va fi posibil ca învățătura mea să le călăuzească inimile. Dar voi trimite la 

popoarele pământului oameni virtuoși, care le vor dovedi puterea credinței, dar și minunile pe care le fac 

iertarea, mila și iubirea. 

29 Fără credință și fără împlinirea Legii, Cuvântul Meu este doar ca o sămânță adormită care nu 

încolțește după semănat, căci ceea ce face ca această sămânță să rodească este virtutea. Odată ce acest 

Cuvânt va ajunge în toate inimile, vor fi mulți care vor considera că judecata Domnului este prea severă. 

De aceea, vă spun că sunteți o lume care are nevoie de credință pentru a mă putea simți și înțelege. 



U 84 

17 

30 Vă spun tuturor celor care vă numiți parte a lumii creștine că judecata mea este favorabilă dacă 

țineți cont de faptul că au trecut douăzeci de secole de când v-am adus un mesaj divin pentru ca prin el să 

învingeți lumea, carnea, patimile și moartea, și totuși vă văd că încă vă încredeți în toate în propriile puteri, 

în felul vostru de a simți și de a gândi. Dar dacă instinctele cărnii prevalează încă asupra virtuților 

spiritului, este doar pentru că sunteți încă mai mult materie decât spirit. 

31 Bătălia se apropie; credința unora va lupta împotriva îndoielii altora, moralitatea unora împotriva 

răutății altora. Dar, ca și în trecut, dragostea Mea grijulie va fi alături de copiii care au încredere în Mine și 

îi voi ajuta să realizeze lucrări minunate, așa cum se poate întâmpla doar atunci când cineva are credință 

adevărată în Divinitatea Mea. 

32 Trebuie să înțelegeți că nu sunt în căutarea celor care cred în Mine, ci mai degrabă vin de dragul 

celor care se îndoiesc de existența Mea. În Era a doua, când am venit ca Mesia cel promis, am apărut 

printre oamenii care credeau în Dumnezeul invizibil; dar mesajul Meu nu era doar pentru Israel, ci pentru 

toate națiunile neamurilor care nu Mă cunoșteau. Eu nu am venit să salvez pe unii și să las pe alții să piară. 

33 Un copac măreț își întinde ramurile pentru a oferi adăpost tuturor și își oferă roadele fără nicio 

favoare. Vă amintiți că v-am numit vreodată popoare cărora nu trebuie să le aduceți Cuvântul Meu? Nu v-

am învățat niciodată să căutați motive pentru a refuza cuiva Lumina Mea. Erai tu neprihănit când te-am 

făcut vrednic să asculți Cuvântul Meu și să primești darurile Mele de har? De fapt, vă spun: Nu. 

34 Te-am găsit păcătuind și te-am ales pe tine, ca să te conduc la izvorul înnoirii, pentru ca mâine să 

faci la fel cu frații tăi. Acesta este momentul în care păcătoșii vor salva păcătoșii și în care "morții" vor 

învia pentru a-și învia "morții". Inimile împietrite, cele care vedeau văduvele, orfanii, cei flămânzi și 

bolnavi trecând pe lângă ei fără să li se miște coarda inimii, acum se trezesc la iubire, tresar în fața durerii 

străine și își distrug egoismul. Ei uită chiar și de ei înșiși pentru a împărtăși durerea fraților lor. 

35 Cei care nu cunosc durerea nu-i pot înțelege pe cei care suferă. Acesta este motivul pentru care mă 

folosesc de cei care au băut adesea din paharul suferinței, pentru ca ei să fie capabili să înțeleagă suferința 

oamenilor și să le aducă adevărata mângâiere. 

36 Cel care a păcătuit și apoi s-a întors pe calea cea bună nu poate fi niciodată indignat de fărădelegile 

vecinilor săi. În schimb, el va fi iertător și înțelegător. 

37 Oricine se trezește afectat de claritatea acestei lumini va înțelege că acesta este momentul să 

lucreze pentru umanitate, economisind câteva momente din timpul pe care îl dedică lumii pentru a-l 

consacra exercițiului spiritual al carității. În felul acesta vei iubi pe Domnul tău și vei sluji fratelui tău. 

38 Nu fiți printre cei care, când văd tot ce se întâmplă în lume, exclamă: "Acesta este timpul judecății 

și al morții, după care poate ne așteaptă iadul!". 

39 Vă spun că este timpul reconcilierii și al învierii și că, după aceea, pacea Raiului Meu îi așteaptă pe 

toți cei care cred și se angajează să urmeze Cuvântul Meu. 

40 Bucuria este în spiritul meu când mă văd înconjurat de cei pe care i-am numit discipoli ai mei în 

acest timp. Voi sunteți cei predestinați să îndepliniți o misiune spirituală în această a treia eră. 

41 Calea pe care a trebuit să o parcurgeți pentru a primi în sfârșit această revelație a fost lungă. Și 

totuși nu simțiți nicio oboseală, pentru că spiritul care este capabil să se ridice deasupra materiei și a 

patimilor lumii nu obosește niciodată să mă caute și să mă urmeze. În acest timp, am revărsat Spiritul Meu 

de Iubire asupra fiecărui spirit și fiecărei minți, pentru ca voi să vă deschideți ochii spirituali și să vedeți 

adevărata viață în toată plinătatea ei. "Orice ochi Mă va vedea", v-am spus în legătură cu acest timp și, în 

realitate, orice ochi începe acum să Mă vadă. 

42 Oamenii se trezesc acum și bănuiesc adevărul. Multe învățături le vor fi revelate direct spiritului 

lor, căci nu vor fi oameni care le vor preda aceste învățături. Odată ce oamenii de astăzi vor auzi vocea 

Mea în adâncul inimii lor, nu se vor mai îndepărta de Mine, pentru că vor simți iubirea Mea și vor vedea 

lumina adevărului Meu. Voi sunteți copiii luminii, spiritiștii trinitarieni-marianieni, pentru că voi sunteți 

cei care ați experimentat venirea Duhului Sfânt și ați auzit revelația Sa. Ar fi corect ca copiii luminii să 

creeze întuneric printre oameni? Nu, copiii Mei. 

43 Inima voastră este tulburată și Îmi spune: "Învățătorule, de ce nu ai credință în noi?". La aceasta vă 

răspund: Vă dau aceste indicații pentru că acest timp al luminii este și timpul minciunii, al înșelăciunii și al 

pericolelor, pentru că în jurul vostru forțele răului își fac jocul lor, care îi doboară pe oameni și care vă pot 

întuneca lumina dacă nu vegheați. Nu este timpul luminii pentru că omul a aprins-o, ci pentru că Eu v-am 
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adus revelațiile Mele, în împlinirea promisiunilor. Este timpul minciunilor - dar nu din cauza venirii Mele 

la oameni, ci din cauza răutății lor, care a ajuns la apogeu. 

44 Bătălia finală se apropie, dar nu mă refer la războaiele voastre fratricide, ci la bătălia Luminii 

împotriva a tot ceea ce este fals, impur și imperfect. Recunoașteți timpul în care trăiți, ca să vă grăbiți să 

vă aprovizionați cu arme de iubire și putere spirituală. Înțelegeți deja că în această bătălie nu vă luptați 

doar pentru credința și mântuirea voastră, ci că, uitând de voi înșivă, trebuie să vă întoarceți către cei care 

sunt în pericol de a pieri. 

45 Acest timp este un timp de lumină, deoarece spiritul uman a acumulat lumină datorită dezvoltării și 

experienței sale în viață. Nu mai plângeți trecutul vostru, dar folosiți totuși toate învățăturile lui, pentru ca 

să vă vedeți calea tot mai luminată și să nu vă mai poticniți sau să nu mai fiți nesiguri la răscruce. 

46 Trecutul tău spiritual nu este cunoscut de carnea ta. Îi permit să fie imprimată în spiritul vostru, 

astfel încât să fie ca o carte deschisă și să vă fie dezvăluită prin conștiință și intuiție. Aceasta este dreptatea 

Mea care, în loc să te condamne, îți dă posibilitatea de a îndrepta greșeala sau de a corecta o eroare. Dacă 

trecutul ar fi șters din mintea voastră, ar trebui să treceți din nou prin încercările trecutului; dar dacă auziți 

vocea experienței voastre și lăsați această lumină să vă lumineze, veți vedea mai clar calea voastră și 

orizontul mai strălucitor. 

47 Lumea vă oferă multe bucurii, dintre care unele sunt acordate de Mine, iar altele create de om. 

Acum ați experimentat că nu ați fost capabili să le obțineți, ceea ce a provocat revolta unora și tristețe 

altora. Trebuie să vă spun că multora din acest timp nu le este permis să adoarmă sau să piară în plăcerile 

și satisfacțiile cărnii, pentru că sarcina lor este complet diferită. În adevăr, vă spun că nu există niciun 

spirit în omenire care să nu fi cunoscut toate plăcerile și să nu fi mâncat toate fructele. Astăzi, spiritul tău a 

venit (pe pământ) pentru a se bucura de libertatea de a mă iubi, și nu pentru a fi un nou sclav al lumii, al 

aurului, al poftei sau al idolatriei. 

48 Scara din visul lui Iacov este prezentată în fața ochilor tăi* pentru ca tu să o urci în dorința de a te 

face mai vrednic și de a te desăvârși. Legea mea spirituală nu vă scutește de îndatoririle voastre 

pământești. Trebuie să căutați calea de a armoniza ambele legi, astfel încât împlinirea voastră să fie 

perfectă în fața Divinității Mele și în fața lumii. 
* Aceasta se referă la reprezentarea simbolică a scării lui Iacov în această și în alte săli de adunare. 

49 Bunul soldat nu trebuie să fugă de luptă, nu trebuie să-și piardă inima din cauza zvonurilor de 

război. În această bătălie mondială care se apropie de voi, voi trebuie să fiți soldați. Cauza ta ar trebui să 

fie dreptatea, iar armele tale dragostea, bunăvoința și mila activă. Fără să fiți pe deplin conștienți de acest 

lucru, luptați de mult timp împotriva dușmanului, care este răul care inspiră războiul și ura. Armele tale 

luptă nu numai împotriva elementelor vizibile, ci și împotriva ființelor invizibile. Pentru a vă ajuta în 

această luptă, v-am dat darurile vederii și revelației spirituale, pentru ca voi să puteți detecta lupul atunci 

când vă pândește. 

50 Vreau ca discipolii mei să învețe să trăiască în armonie cu întreaga creație, să trăiască în 

concordanță cu timpul, astfel încât să ajungă la destinație la ora potrivită, la ora stabilită de mine, pentru ca 

voi să fiți deja prezenți și să-mi puteți răspunde atunci când vă chem la mine. 

51 În acel moment, spiritul tău se va ridica la Mine pentru a-mi cere ajutorul. Știe că i-am dat 

capacități care sunt eterne și înnăscute pentru el. Dar și carnea, ca o creatură slabă, își ridică ochii spre 

Creator pentru a-L ruga, iar ceea ce cere sunt doar satisfacții legate de lume, iar multe dintre ele sunt 

fleacuri. 

52 Lasă-l pe cel nou venit să-mi facă cereri, dar tu, ce poți să-mi ceri, ce nu ai? Vrei să-mi ceri ceea ce 

ai deja în ființa ta? Când rostiți rugăciunea Tatăl Nostru pe care v-am învățat-o, simțiți și înțelegeți 

conținutul ei spiritual, iar apoi încheiați-o cu predarea ca voia Tatălui să se facă "precum în cer așa și pe 

pământ". Pătrundeți în învățătura Mea și veți descoperi comori și abilități în voi înșivă pe care nu credeți 

că le posedați astăzi. 

53 Este necesar să învățați să cereți, să așteptați și să primiți, și să nu uitați niciodată să transmiteți 

ceea ce vă dau, ceea ce este cel mai mare merit. Rugați-vă pentru cei care mor zi de zi în război. Voi 

acorda celor care se roagă cu inimă curată ca înainte de 1950 toți cei care au căzut în război să se ridice 

spiritual la lumină. 
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54 Deja spiritul lui Ilie vine și conduce oaia rătăcită la pacea din stână. Când vei fi puternic în spirit, 

nu te vei mai teme de lupul care te amenință cu fălcile lui însetate de sânge. Vei putea să cobori în abisuri 

pentru a-i salva pe cei pierduți fără teama de a rămâne acolo. Veți putea vadui lacuri de noroi fără să vă 

pătați și veți putea traversa mările furtunoase chiar și pe o barcă aparent fragilă, fără teama de a vă 

răsturna. Credința și virtutea ta îți vor da această putere. Nu vă credeți capabili de fapte mărețe în viitor? 

Nu credeți că noile generații vor da o mai bună interpretare și realizare a învățăturii Mele? Înțelegeți: Dacă 

nu ar fi fost așa, nu v-aș fi vorbit, nu v-aș fi sfătuit și nu v-aș fi instruit. 

55 Priviți oamenii, popoarele, națiunile, cum își dau viața pentru un ideal. Ei se mistuie pe rugul 

funerar al luptelor lor, visând la gloria lumii, la posesiuni, la putere. Ei mor pentru gloriile trecătoare ale 

pământului. Dar voi, care începeți să aprindeți în spiritul vostru un ideal divin care are ca scop atingerea 

unei glorii care va fi veșnică, nu veți da, dacă nu viața voastră, măcar o parte din ea pentru a vă îndeplini 

îndatoririle de frați? 

56 O bătălie invizibilă se desfășoară deasupra ta, de care doar cei pregătiți pot deveni conștienți. Tot 

răul care emană de la oameni în gânduri, în cuvinte și în opere, tot păcatul secolelor, toți oamenii și 

sufletele de dincolo care sunt confuze, toate aberațiile, nedreptățile, fanatismul religios și idolatria 

oamenilor, aspirațiile nebunești, ambițioase și minciuna s-au unit într-o singură forță care dărâmă, 

captează și pătrunde totul pentru a o întoarce împotriva Mea. Aceasta este puterea care i se opune lui 

Hristos. Mari sunt oștile lor, puternice sunt armele lor, dar nu sunt tari împotriva Mea, ci împotriva 

oamenilor. Eu voi lupta cu aceste oștiri cu sabia dreptății Mele și voi lupta cu oștile Mele, din care voi veți 

face parte, după voia Mea. În timp ce această bătălie îi tulbură pe oamenii care aleargă după plăceri, voi, 

cărora v-am încredințat darul de a simți ce se întâmplă în lumea de dincolo, ar trebui să vegheați și să vă 

rugați pentru frații voștri, pentru că așa veți veghea și pentru voi înșivă. 

57 Hristos, Campionul princiar, și-a scos deja sabia; este necesar ca aceasta să smulgă răul ca o seceră 

din rădăcină și să creeze lumină în univers cu razele sale. Vai de lume și de tine, dacă buzele tale vor 

tăcea! Voi sunteți sămânța spirituală a lui Iacov, căruia i-am promis că prin voi vor fi mântuite și 

binecuvântate toate neamurile pământului. Vă voi uni ca o singură familie, pentru ca voi să fiți puternici. 

58 Ce exemplu frumos de armonie îți oferă cosmosul! Corpuri cerești radiante, care vibrează pline de 

viață în spațiu, în jurul cărora se învârt alte corpuri cerești. Eu sunt corpul ceresc radiant, divin, care dă 

viață și căldură sufletelor; dar cât de puține se mișcă pe orbita lor marcată și cât de numeroase sunt cele 

care se învârt departe de orbita lor! - Ai putea să-mi spui că corpurile cerești materiale nu au libertate de 

voință și că, pe de altă parte, tocmai această libertate i-a făcut pe oameni să se abată de la calea cea bună. 

De aceea vă spun: Cât de meritorie va fi lupta pentru fiecare spirit, deoarece, în ciuda darului liberului 

arbitru, a știut să se subordoneze legii armoniei cu Creatorul său. 

59 Bătălia pe care v-o anunț nu va dura mult timp, pacea va veni în curând, pentru că lumina dreptății 

Mele va străluci asupra tuturor copiilor Mei. 

60 Împreună cu poporul pe care îl ridic și pe care îl smulg din întuneric și ignoranță, voi împlini 

profețiile date în trecut, iar în fața dovezilor și miracolelor Mele lumea va tremura, iar teologii și interpreții 

profețiilor își vor arde cărțile și se vor pregăti în interior pentru a studia această revelație. Oameni cu 

titluri, oameni de știință, oameni cu sceptru și coroană se vor opri să asculte învățătura Mea, și mulți vor 

spune: Hristos Mântuitorul a revenit! 

61 Discipoli, faceți un efort de pregătire, pentru că încă nu v-am spus cât de multe am să vă spun și 

deja se apropie anul 1950. 

62 Rugați-vă cu sinceritate adevărată și uniți-vă gândurile cu cele ale îngerilor pentru a vă oferi jertfa 

în fața Divinității Mele. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  85  

20 

Instrucție 85  
1 Fericiți sunt cei care practică rugăciunea mentală, pentru că ei simt prezența mea; dar, vă spun cu 

adevărat, eu primesc toate rugăciunile, indiferent de forma în care mi le trimiteți. Eu sunt atent la fiecare 

apel și la fiecare cerere, fără să judec forma, și sunt atent doar la nevoia cu care Mă cauți. 

2 De ce nu i-aș asculta pe cei care se roagă într-un mod mai imperfect, din moment ce știu că în cele 

din urmă toți vor practica rugăciunea adevărată? Deocamdată, vă ascult în diferitele forme în care vă 

aduceți cererile în fața mea, pentru că esențialul este că mă căutați. Dar vă spun cu adevărat, nu există 

rugăciune care să nu fie ascultată de Mine. Numai bunăvoința copiilor Mei contează pentru Mine. 

3 Eu vă arăt adevărul printr-o învățătură perfectă. Încercați să o practicați și veți simți, atunci când vă 

rugați, că vedeți lumina Mea și că auziți sfatul Meu blând. 

4 Sunteți încă departe de a fi atins perfecțiunea, dar străduiți-vă să o atingeți fără încetare, visați la 

sublimul misiunii voastre și faceți din adevăr idealul vostru. 

5 Oameni buni, misiunea voastră este de a deschide o breșă către lumină și de a conduce mulțimile 

de oameni care se apropie astăzi, dar și generațiile viitoare, către ea. 

6 Lasă-ți conștiința să te ghideze pe această cale, ca să nu permiți niciodată ca inima ta să fie folosită 

ca tron pentru vanitate, căci atunci ai lucra în zadar. 

7 Nu-ți lăsa ochii să se abată de la țelul radiant spre care tinzi. Nu vă gândiți la dificultățile, 

obstacolele sau spinii de pe cale; aceste adversități vă vor face să vă doriți cu mai multă ardoare fericirea 

de a ajunge în împărăția păcii. - Mă întrebi: Învățătorule, este indispensabil să bem paharul amărăciunii în 

această viață pentru a dori și a merita deliciile pe care Milostivirea Ta ni le promite pentru viața spirituală? 

Nu, nu. 

Copii. Când această umanitate, în dezvoltarea sa spirituală constantă, va înțelege odată valoarea reală a 

bunurilor umane, când va înțelege că plăcerile și bunurile de pe pământ nu sunt decât o palidă reflectare a 

ceea ce este fericirea în Viața Spirituală, nu va mai fi nevoie să sufere pe această planetă pentru a obține 

plăcerile și bucuriile spirituale; pentru că atunci oamenii vor învăța să trăiască cu norocul și cu victoriile 

lor, fără să se atașeze de cele trecătoare, și vor lupta pentru a atinge, prin merite spirituale, viața superioară 

care îi așteaptă inexorabil, viața adevărată. 

8 Oameni buni, în această epocă trebuie să adunați din nou marea bogăție a credinței și a speranței pe 

care ați scos-o din inimile voastre, pentru a putea urca pe munte cu ea, ca și cum ați purta în voi o torță 

aprinsă care să vă lumineze calea. 

9 Oricine trăiește în acest fel și merge pe această cale va fi un copil al poporului lui Dumnezeu; locul 

de pe pământ în care locuiește, sângele care curge în el sau limba pe care o vorbește nu are importanță. El 

va fi ucenicul Meu pentru că va da mărturie despre adevărul Meu. 

10 Să nu mai crezi că poporul israelit este poporul lui Dumnezeu. Eu am făcut ca acest neam să se 

împrăștie în toată lumea, pentru că, într-adevăr, Israel nu este un neam, ci un popor spiritual din care voi 

toți sunteți chemați să faceți parte. 

11 Dacă poporul Meu Israel ar fi fost din lumea aceasta, credeți că aș fi permis alungarea lor din 

Iudeea, că aș fi permis ca triburile lor să fie împrăștiate printre națiuni? Credeți că, dacă ar fi fost adevărat, 

aș fi permis ca Templul lui Solomon să fie distrus și profanat, iar orașul Ierusalim să fie distrus și 

incendiat, astfel încât să nu rămână nici măcar o piatră pe alta? 

12 Gândiți-vă la toate acestea pentru a înțelege că Împărăția spirituală nu poate avea temeliile în 

această lume. De aceea v-am spus prin Isus: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". 

13 Copiii poporului lui Dumnezeu, adevărații copii ai lui Israel sunt cei care iubesc adevărul, care 

împlinesc legea, care Îl iubesc pe Dumnezeu în aproapele lor. 

14 Examinați Cuvântul Meu, testați-l, dacă vreți. Îndepărtați boabele de pe spice și luați în considerare 

semințele. 

15 Credeți că din cauza primelor mele cuvinte din această învățătură, când v-am spus că sunt mulți 

care se roagă într-un mod imperfect, semenii voștri s-ar putea simți jigniți? 

16 Cu adevărat, vă spun că este necesar să cunoașteți cu toții adevărul, iar acest adevăr este că actele 

de cult ale omului față de Dumnezeu au avut o evoluție îndelungată și au suferit schimbări neîncetate. 
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Rugăciunea, care este nucleul acțiunilor cultice, a suferit și ea transformări. Întotdeauna v-am făcut să 

simțiți prezența Mea, mila Mea și lumina Mea în timpul dezvoltării voastre. 

17 Când ați îngenuncheat în fața idolului ca să-i cereți pâinea cea de toate zilele, el nu v-a dat nimic, 

pentru că nu era viață în el; dar Eu v-am ascultat și v-am dat pâinea. După aceea, existența adevăratului 

Dumnezeu v-a devenit cunoscută, iar credința s-a întărit prin Cuvântul pe care Hristos l-a lăsat umanității; 

dar, în ciuda credinței în existența lui Dumnezeu ca Spirit, înclinația voastră tradițională de a reprezenta 

Divinul în mod material, pentru a putea să-l simțiți și să-l vedeți de aproape, v-a determinat să vă formați 

imaginea lui Dumnezeu cu propriile mâini, reprezentată în forma trupească a lui Hristos cel răstignit. În 

fața acelei figuri artificiale ai îngenuncheat pentru a te ruga și ți-ai fixat privirea asupra chipului 

însângerat, pentru ca inima ta să fie mișcată de el și să simți că te închini Mie. 

18 Acum vă așteaptă o perioadă de spiritualizare pe care o puteți numi "Timpul rugăciunii perfecte", 

pentru că am venit să vă învăț să intrați în contact cu Mine de la spirit la spirit. Pentru ca spiritul tău să 

învețe să vorbească în limba sa proprie, o "limbă" care este încă necunoscută oamenilor de astăzi, dar pe 

care Dumnezeu și spiritele o cunosc și o înțeleg bine, vreau să înțelegi că trebuie să renunți la orice acțiune 

cultică externă și la sacrificiile materiale. Sunteți suficient de maturi pentru asta în acest moment, pentru 

că știți să mă ascultați cu umilință și nu mai sunteți ca atunci când ați venit aici și ați condamnat acest 

cuvânt ca pe o blasfemie, deși vă considerați creștini. 

19 Astăzi înțelegeți și afirmați învățăturile Mele, convinși că abia acum învățați să fiți creștini 

adevărați, deoarece sunteți în procesul de a discerne modul de a aplica aceste învățături în viața voastră, și 

trăiți, de asemenea, un timp nou care vă aduce o scânteie din aceeași lumină, un mesaj de spiritualizare. 

20 Atunci te-am învățat cea mai mare virtute, care este caritatea; ți-am inspirat inima și ți-am făcut 

sentimentele sensibile. Acum îți dezvălui darurile cu care este înzestrat spiritul tău, pentru ca tu să le 

dezvolți și să le folosești pentru a face bine în mijlocul semenilor tăi. 

21 Cunoașterea vieții spirituale vă va permite să faceți lucrări asemănătoare cu cele făcute de Maestrul 

vostru. Amintiți-vă că v-am spus că, dacă vă dezvoltați abilitățile, veți face adevărate miracole. 

22 Tot ceea ce ați auzit va fi consemnat în scris, pentru a putea fi cercetat în vremurile ce vor veni. Îți 

voi lăsa o carte care va conține esența tuturor învățăturilor mele. Această carte va fi compilată din foile 

scrise după dictarea Mea de către cei aleși de Mine în acest scop, pe care îi numesc "pene de aur". 

23 Acest stilou este cel al conștiinței și al adevărului, este cel pe care l-am pus în mâna dreaptă a lui 

Moise pentru a scrie cărțile Primelor Timpuri - același pe care l-am pus în mâinile lui Marcu, Luca, Matei 

și Ioan pentru a scrie Viața și Cuvântul Maestrului Divin, cartea pe care ați numit-o Noul Testament. 

24 Vouă, noi discipoli care ați ascultat Cuvântul Meu în acest timp, vă spun: nu trebuie să vă luptați 

pentru a uni acest Testament sau Carte (care se scrie acum) cu cele anterioare, pentru că Eu sunt cel care 

am unit în această Carte revelațiile și învățăturile celor Trei Timpuri, extrăgând esența din ele pentru a 

forma un singur mesaj. 

25 Văd cum încep să se pregătească cei care vor să se salveze de suferințele anunțate din viitorul 

apropiat. Celui care vrea să se mântuiască îi spun: ia-mă ca exemplu și, dacă vrei cu adevărat să fii chipul 

meu, ia-ți crucea și urmează-mă. 

26 Dacă nu știți ce este această cruce, vă spun eu: este virtutea smereniei, a ascultării, a carității; cel 

care își îmbrățișează crucea știe că Tatăl său l-a învățat astfel și că, prin urmare, trăiește în destinul său. 

27 Ridică-ți spiritul, îndreaptă-ți viața și vei putea să propovăduiești Doctrina Mea cu fapte. Nu vă 

gândiți doar la propria mântuire, ci mai bine vă gândiți cum puteți aduce mântuirea fraților voștri. 

Vegheați și rugați-vă și aruncați plasele voastre în marea care este această umanitate și vă spun că, într-

adevăr, captura voastră va fi mare. 

28 Nu vă îngrijorați prea mult dacă propozițiile Mele nu vă rămân în memorie, căci cel care simte 

iubire pentru aproapele său va fi posesorul unui limbaj inepuizabil: cel al iubirii care va fi inteligibil pentru 

toți frații săi. 

29 Uneori, când le vorbesc astfel ascultătorilor, există câte o inimă care îmi spune în tăcere: "Tată, 

dacă aceste daruri pe care ni le-ai încredințat sunt adevărate bijuterii ale Împărăției Tale, de ce le-ai pus în 

mâini păcătoase, știind că le putem pângări?". La aceasta vă răspund că darurile divine pe care le-am dat 

oamenilor nu se vor schimba în esența lor; lumina va fi întotdeauna lumină, adevărul nu va înceta 
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niciodată să fie adevărat, ceea ce este etern nu va putea muri. Știu, iubiți oameni, că voi Mă înțelegeți, de 

aceea vă vorbesc astfel. 

30 Un abis s-a deschis în fața omenirii și din el vreau să vă salvez în acest timp; pentru aceasta a fost 

necesar să Mă simțiți aproape de inima voastră. 

31 Vă citesc toate gândurile și știu că unul dintre voi se gândește chiar acum: Dacă Tu ești cu adevărat 

Dumnezeu, ce cauți aici printre păcătoși, Tu care ar trebui să fii mereu printre îngeri și drepți? 

32 O, inimă insensibilă la iubirea divină! Dacă ați ști că simt mai multă bucurie când aud cuvintele de 

pocăință ale unui păcătos decât atunci când aud rugăciunea unui neprihănit. 

33 Cunoașteți-Mă acum că M-am apropiat de voi. Înțelegeți-mă când vă spun: Ferice de voi, care 

veniți în căutarea Cuvântului meu, căci el vă va închide rănile inimii și vă va potoli setea de dreptate, de 

adevăr și de cunoaștere. Veniți la fântâna plină cu apă inepuizabilă de iubire și înțelepciune. Beți și luați 

apă cu voi pentru călătorie, ca să potoliți setea fraților voștri. 

34 Acestea sunt vremuri furtunoase; nu lăsați păcatul să polueze apa pe care ați scos-o din această 

fântână. Rugați-vă și veți găsi mântuirea. 

35 Mâine veți merge în provincie și în sate și acolo veți găsi mulți însetați; atunci veți înțelege că a 

fost Mila Mea care v-a călăuzit să le aduceți Mesajul Meu Ceresc. 

36 Calea mea nu este vizibilă ca cele pământești, ci este marcată de iubirea mea în inimile voastre. 

Dacă știi cum să intri în sanctuarul tău, vei găsi acolo lumina care te va călăuzi pentru totdeauna. 

37 Deși până astăzi oamenii au reprezentat Divinul prin intermediul obiectelor materiale, mâine ei vor 

căuta prezența Mea în Infinit, în spiritul lor. 

38 Omenirea este supusă echipării și purificării; nu există zi în care să nu se producă un eveniment 

care să dovedească acest lucru. Este necesar ca tot întunericul să dispară din viața oamenilor pentru ca ei 

să poată vedea lumina Duhului Sfânt. 

39 Din vârful muntelui vă invit să urcați pe el, ca să ajungeți la sânul meu. Acest popor, care a auzit 

de mult timp glasul Domnului răsunând de sus, se apropie cu un mers nesigur și poticnit, dar cu o credință 

hotărâtă. Unii au fost surprinși de ora morții când abia își făcuseră pregătirile inițiale pentru a începe 

ascensiunea, alții când abia urcaseră câteva trepte pe coasta muntelui. Le spun celor care Mă aud încă de 

pe pământ să își sporească zelul, să își dubleze eforturile, pentru ca acest moment al judecății să îi 

surprindă cât mai aproape de vârf. 

40 Amintiți-vă că exemplul vostru trebuie să fie ca o cărare pe care generațiile viitoare să pășească cu 

pas sigur și rapid spre perfecțiune. 

41 Adevărat vă spun că în vremurile ce vor veni, oamenii vor umbla spiritual foarte aproape de vârful 

muntelui, chiar pe pământ. 

42 Nu există nimic în Creația Mea care, ca și moartea trupească, să fie potrivit pentru a arăta fiecărui 

spirit înălțimea dezvoltării sale atinsă în timpul vieții și nimic nu este atât de util ca și Cuvântul Meu 

pentru a se înălța spre perfecțiune. Acesta este motivul pentru care Legea Mea și Doctrina Mea caută să 

pătrundă în inimi în orice moment și fără încetare, și pentru care durerea și suferința îi sfătuiesc pe oameni 

să abandoneze acele căi care, în loc să înalțe sufletul, îl conduc spre abis. 

43 Fiți bineveniți la Mine, voi care veniți fără teamă de judecățile oamenilor în dorința de a primi 

Cuvântul Meu. Fericiți sunt cei "dintâi", căci ei pregătesc cu lacrimi și cu sânge calea celor care se vor 

ridica duhovnicește în viitor. 

44 Sunetul clopotului divin și-a făcut sunetul să ajungă la toate inimile și la toate spiritele. Dar la fel 

vă spun că doar câțiva știau de unde venea acest sunet. 

45 Când Tatăl a văzut că copiii nu puteau înțelege chemarea Duhului Său, a căutat o formă mai 

potrivită pentru om pentru a se face cunoscut și a făcut-o prin omul însuși. Când îndoiala a crescut în 

inimile oamenilor cu privire la faptul că era sau nu Maestrul care se manifesta sub această formă, am 

umplut calea oamenilor cu miracole pentru a le însufleți credința și pentru a mărturisi că Eu sunt printre 

voi, căci dovezile pe care vi le dau nu pot fi date decât de Mine. 

46 În acest fel, voi face ca mulți dintre cei care altădată nu puteau să-L asculte pe Isus să aibă acum 

ocazia de a-și reîmprospăta spiritul prin ascultarea Duhului Adevărului. 
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47 V-am făcut cunoscut faptul că nu toți Mă vor auzi în această formă, pentru că nu este cea mai 

perfectă; dar se apropie ziua în care vocea Mea va fi auzită de toți oamenii prin manifestarea Mea 

spirituală; va fi timpul prezis de profeți, când orice ochi Mă va vedea și orice ureche Mă va auzi. 

48 Dacă rugăciunea ta, care este vocea unui păcătos, ajunge la Mine, de ce nu ar trebui ca vocea pură 

și atotputernică a Tatălui tău să ajungă până în adâncul inimilor umane? 

49 Nu uitați că Eu sunt un Păstor care va căuta oaia pierdută chiar și în cele mai adânci abisuri. O, 

popor iubit! Urmați-Mă întotdeauna cu același curaj și credință cu care Mă urmați astăzi, pentru ca 

exemplul vostru să încurajeze mulțimile care vor veni încă la voi pentru a mări poporul Domnului. 

50 În prima epocă, Israel a avut nevoie de acest curaj și de această credință pentru a îndura trecerea 

dură prin deșert. Bărbații care au simțit în inimile lor chemarea pe care Iehova le-o adresa și-au pierdut 

frica de Faraon și au pornit, împreună cu familiile lor, spre eliberarea materială și spirituală. 

51 Reflectați asupra istoriei acestui popor. Nu v-am spus eu că viața lui este o carte de revelații divine 

și de experiențe și exemple umane? 

52 în sânul acestor mulțimi care se adună acum pentru a asculta noile mele învățături se află și acele 

spirite care m-au urmat prin deșert; ele au fost trimise de mine pentru a vă învăța să fiți puternici și 

credincioși Tatălui vostru în vicisitudinile vieții. 

53 Scrieți-vă și voi istoria; vreau ca ea să fie de neșters prin exemplele bune pe care le lăsați 

generațiilor viitoare. 

54 Interpretați bine învățătura Mea, ca să știți cum să o puneți în practică în mod corect. Nu vreau ca 

aceia care înțeleg învățătura Mea puțin câte puțin să devină mândri de ea și să se simtă superiori celui care 

este prea lent să înțeleagă esențialul. Nu vreau ca cei care au înțeles greșit Cuvântul Meu să conducă 

marele cuvânt pentru că ei cred că l-au înțeles. Nu este un stăpân om care vă vorbește, nici un judecător de 

pe pământ care vă judecă, nici un medic din lumea aceasta care v-a vindecat. 

55 Înțelegeți că Cuvântul Meu nu vă umple mintea cu filozofii deșarte, el este esența vieții. Nu sunt 

un om bogat care vă oferă bogății lumești. Eu sunt singurul Dumnezeu care vă promite împărăția vieții 

adevărate. Eu sunt Dumnezeul smerit care se apropie de copiii Săi fără ostentație pentru a-i ridica pe calea 

ispășirii cu mângâierea Sa și cu Cuvântul Său miraculos. 

56 În timp ce în lume unii aleargă după o falsă măreție, alții spun că omul este o făptură neînsemnată 

în fața lui Dumnezeu și sunt chiar unii care se compară cu viermele pământului. Cu siguranță, corpul 

vostru material vă poate părea mic în mijlocul creației Mele, dar pentru Mine nu este, datorită înțelepciunii 

și puterii cu care l-am creat. Dar cum poți judeca măreția ființei tale după dimensiunile corpului tău? Nu 

simțiți prezența sufletului în ea? Este mai mare decât corpul tău, existența sa este eternă, drumul său este 

infinit, nu poți cunoaște sfârșitul evoluției sale, la fel de puțin ca și originea sa. Nu vreau să vă văd mici, v-

am creat pentru a atinge măreția. Știi când consider omul mic? Când s-a pierdut pe sine în păcat, pentru că 

atunci și-a pierdut noblețea și demnitatea. 

57 De mult timp nu mai aderați la Mine, nu mai știți ce sunteți în realitate, pentru că ați permis ca 

multe calități, abilități și daruri pe care Creatorul vostru le-a pus în voi să zacă nefolosite în ființa voastră. 

Sunteți adormiți în ceea ce privește spiritul și conștiința, iar adevărata măreție a omului stă tocmai în 

calitățile lor spirituale. Trăiți ca ființele care sunt din această lume, pentru că ele iau naștere și mor în ea. 

58 Te-am făcut să mergi pe toate drumurile, ca să guști din diferitele fructe. Dar în cele din urmă v-am 

chemat, și așa vă spun: Nimeni nu este nou pe calea vieții, pe nimeni nu am surprins cu revelațiile Mele pe 

nepregătite. 

59 Ați mâncat deja pâinea spirituală oferită de diferitele comunități religioase; ați experimentat deja 

ce este știința; ați auzit deja destule teorii umane, acum ascultați-mă pe mine: dacă, după ce ați auzit 

ultimul meu cuvânt, învățătura mea nu vă satisface, atunci mergeți și căutați adevărul pe altă cale. Aici, 

lumina, iubirea și puterea înălțătoare a învățăturii Mele vă vor convinge, căci Eu nu vreau sclavi ai 

spiritului! 

60 În acest timp, Hristos în Duhul Sfânt este cel care vă dă învățătura Sa, nu Ilie; ca un vestitor, el a 

pregătit venirea Mea în acest timp, el vă ajută să înțelegeți Cuvântul Meu pe care vi-l dau. 

61 Mă întrebi cum poți acționa conform voinței mele, iar eu îți spun: mai întâi atinge-ți armonia ta 

interioară și apoi trăiește în armonie cu toată Opera mea. Vă spun acest lucru pentru că, dacă v-ați judeca 

cu onestitate, ați descoperi că inima voastră nu este în armonie cu mintea voastră, că trupul vostru nu este 
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în armonie cu sufletul vostru și că nici măcar sufletul nu este întotdeauna în armonie cu conștiința. Dar 

dacă sunteți divizați în interiorul vostru, sunteți inevitabil divizați cu ceilalți și nu sunteți în armonie cu 

legile naturale și cu legile divine. Tocmai această sămânță de discordie s-a înmulțit pe pământ și de aceea 

omenirea trăiește în prezent în haos. Dar mila Mea vă ajută să vă purificați și vă cere: Când vă veți 

recunoaște cu toții în Mine? 

62 Studiați tot ce vă învăț, astfel încât să nu simțiți nevoia să căutați adevărul Meu în cărți, pentru că 

vă va fi mai benefic să vă încredeți în conștiința voastră decât în cărțile scrise de oameni. Lumina mea este 

mereu în conștiință, dar pentru a-i înțelege instrucțiunile trebuie să trăiți ca oameni de bunăvoință. 

63 Cât de fericit se va simți spiritul tău în lumea de dincolo când conștiința lui îi va spune că a 

semănat sămânța iubirii pe pământ! Întregul trecut va apărea în fața ochilor tăi și fiecare priveliște a ceea 

ce au fost faptele tale îți va oferi o încântare infinită. 

64 Poruncile legilor Mele, pe care memoria ta nu a fost întotdeauna capabilă să le păstreze, vor trece, 

de asemenea, prin mintea ta plină de claritate și lumină. Dobândește merite care îți vor permite să pătrunzi 

în necunoscut cu ochii deschiși la adevăr. 

65 Există multe mistere pe care omul a încercat în zadar să le deslușească; nici intuiția umană, nici 

știința nu au reușit să răspundă la numeroasele întrebări pe care și le-au pus oamenii, și asta pentru că 

există intuiții care sunt destinate doar spiritului, atunci când acesta a intrat în valea spirituală. Aceste 

surprize care îl așteaptă, aceste miracole, aceste revelații, vor face parte din răsplata sa. Dar, vă spun cu 

adevărat, dacă un spirit intră în lumea spirituală cu ochii legați la ochi, nu va vedea nimic, ci va continua 

să vadă doar mistere în jurul său - acolo unde totul ar trebui să fie claritate. 

66 Această Învățătură Cerească pe care v-o aduc astăzi vă dezvăluie multe frumuseți și vă pregătește 

pentru ca, atunci când într-o zi veți ajunge în fața justiției Eternului în spirit, să puteți rezista realității 

minunate care vă va înconjura din acel moment. 

67 Fiți adevărați discipoli ai acestei lucrări și nu vă veți poticni și veți avea cunoașterea deplină a 

adevărului în cele mai înălțătoare momente ale vieții voastre. 

68 Vă puteți imagina confuzia celor care se desprind de materie fără să știe încotro să se îndrepte? Vă 

puteți imagina durerea și disperarea celor care vin în lumea spirituală încărcați de păcate, sânge și greșeli? 

Vor fi ei capabili să deschidă ușa către Mister și să fie în extaz când vor vedea gloria Lucrărilor Mele? Cei 

care vin la Mine în acest fel nu fac decât să cunoască dreptatea Mea care domnește în conștiința lor, care 

este ca focul care arde, mistuie și purifică. 

69 Folosiți lecțiile Mele, înțelegeți că Eu vă vorbesc vouă, discipolilor, care auziți Cuvântul Meu prin 

buzele umane ale purtătorilor Mei de cuvânt, în timp ce Eu ascult vocea voastră care Îmi vorbește din 

partea cea mai ascunsă a inimii voastre. 

70 Când vei putea și tu să auzi vocea mea spirituală în adâncul ființei tale...? Când există un dialog 

perfect între Tatăl și copiii Săi - adevărata comuniune de la spirit la spirit. 

71 Înțelegeți că instrucția divină nu se oprește; din când în când vă dau noi lecții care le explică și le 

dezvoltă pe cele anterioare. Când Mă auziți în acest moment, nu vă comportați ca fariseii care au fost 

indignați de faptele de iubire ale lui Isus când i-a vindecat pe cei posedați și au exclamat public că cel care 

se numea Fiul lui Dumnezeu era un profet fals care propovăduia învățături contrare Legii lui Moise. - Să 

nu spuneți că învățătura dată acum este contrară cu ceea ce v-a lăsat Isus în timpul Său. 

72 Dacă vreți să judecați corect această învățătură, mai întâi purificați-vă inima de prejudecăți, de 

pasiuni josnice, de fanatism, apoi luați una dintre învățăturile Mele, indiferent care, examinați-o și veți 

recunoaște lumina pe care o conține și cât de mult vă ajută să ajungeți la Mine. 

73 Îi trezesc prin conștiința lor pe cei aleși pentru proclamațiile mele, pentru ca ei să nu uite nici 

măcar pentru o clipă responsabilitatea pentru misiunea pe care le-am încredințat-o. Strălucirea pe care o 

primește proclamația Mea depinde de pregătirea lor, iar impresia pe care o primește persoana în inima sa 

depinde, de asemenea, de aceasta. 

74 Odată, când am fost răstignit, mulțimile au strigat către Mine: "Dacă ești cu adevărat Fiul lui 

Dumnezeu, coboară de pe cruce și vom crede în Tine". Astăzi îți vor spune ție, cel care le-ai transmis 

Cuvântul Meu: Dacă gura ta vorbește cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu, dă-ne dovezile pe care le 

cerem. 
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75 Iartă-i pe cei care te pun la încercare și pe cei care se îndoiesc de misiunea ta sau fac mișto de tine. 

Eu voi lua de pe umerii tăi această cruce grea, pe care mi-o vei înmâna cu toată blândețea; apoi vei cere 

Tatălui din adâncul inimii tale: "Iartă-i, căci nu știu ce fac". 

76 Milostivirea mea vă spune: Spiritele care au venit aici unite cu un trup omenesc și care au luptat și 

au trăit multe, odihniți-vă aici cu Maestrul. Pentru unii, viața a fost o povară, pentru alții un jug. Cât de 

puțini sunt cei care știu că viața este o lecție profundă! 

77 Nu disperați, pătrundeți în Cuvântul Meu și pacea și liniștea vor urma furtunilor voastre. Mă 

numiți cel mai bun doctor și, într-adevăr, Eu îmi revărsam balsamul pe durerile voastre. Dar nu numai că 

vreau să vă aduc acest lucru, ci vreau să vă spun și că v-am ales să mă ajutați în misiunea divină de a-i 

mângâia și vindeca pe toți bolnavii pe care îi găsiți pe calea voastră. 

78 Vă credeți incapabili de a face aceste lucrări? Luați exemplul apostolilor Mei din Epoca a doua; i-

am găsit și pe ei triști și bolnavi, dar tristețea lor era în spiritul lor, erau bolnavi de dor, pentru că ei și 

poporul lor așteptau de mult timp venirea lui Mesia cel promis, care va aduce Împărăția Sa de iubire și a 

cărui pâine va satisface foamea atât de mare de dreptate. 

79 Când l-au văzut pentru prima dată pe Maestru și i-au auzit vocea, au simțit că nu mai erau din 

această lume, ci din cea care îi chema cu cuvântul său divin; s-au înarmat cu o putere supranaturală și l-au 

urmat până la capăt. 

80 Vouă, care ați stat la masa mea în acest timp, vă spun: Nu mai ezitați să vă îndepliniți sarcina de a 

vorbi lumii despre acest banchet ceresc. Faceți un efort încă de pe acum pentru a primi darurile Duhului 

Sfânt, care vor fi singurul lucru pe care îl veți lua cu voi din această lume. Nu vă spun să vă neglijați 

îndatoririle materiale, dar nu vă faceți griji cu privire la modul în care veți obține ceea ce vă trebuie pentru 

a trăi și a vă descurca. Ți-am spus altădată că păsările nici nu seamănă, nici nu seceră și totuși nu duc lipsă 

nici de hrană, nici de adăpost. Este imposibil ca voi, care aveți în ființa voastră o particulă de Dumnezeu și 

care, în plus, vă străduiți cu zel să obțineți ceea ce vă cer nevoile, să vă fie refuzat ceea ce lucrați cu efortul 

vostru, cu știința voastră și uneori cu durerea voastră. 

81 Vă lipsește doar credința în viață, dar în acea viață superioară pe care Tatăl vostru ceresc v-o oferă 

în acest cuvânt. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 86  
1 Mă iubiți cu adevărat, oameni buni? Credeți că sunteți cu adevărat în prezența Mea? Apoi arată-Mi 

pocăința ta prin hotărârea sinceră de a te îndrepta. Vreau să locuiesc în inimile voastre, pentru ca mai 

târziu să puteți comunica cu Mine de la spirit la spirit. 

2 Atunci când întâmpinați dificultăți tot mai mari pe calea vieții, le considerați ca pe un obstacol în 

calea progresului vostru spiritual și îmi spuneți acest lucru, fără să vă dați seama că o cale fără încercări ar 

fi o cale pe care nu ați avea posibilitatea de a dobândi merite pentru a obține repararea greșelilor voastre. 

3 Când razele soarelui te-au ars, vino să te odihnești la umbra acestui copac divin pentru a-ți recăpăta 

puterea și a-ți face curaj. Aici vă voi dezvălui puterea iubirii care răscumpără, purifică și dă pace. Iubirea 

vă aduce mai aproape unul de celălalt și vă apropie de Creator, astfel încât să deveniți una cu armonia 

universală. 

4 Gândiți-vă la fericirea pe care o va experimenta spiritul vostru când va auzi vocea Tatălui său din 

interior, indiferent unde se află. Prin aceasta vă dovedesc că nu aștept decât să-mi arăt gloria oricui, cu 

umilință născută din iubire, se apropie să mă întrebe sau să mă întrebe. El va trăi în Mine și Eu voi trăi în 

el. 

5 Uneori te întrebi dacă este posibil ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în tine. La aceasta vă spun 

că este suficient să observați cum corpul vostru nu duce lipsă nicio clipă de aerul pe care îl respiră pentru a 

trăi. La fel, în același mod, Duhul meu pătrunde în ființa voastră, pentru ca voi să posedați lumina și 

puterea Tatălui, care sunt viața veșnică. 

6 Eu sunt aici, făcându-Mă cunoscut și vorbind prin gura ta. Aceasta este o dovadă în plus că Eu sunt 

în voi și este, de asemenea, o lecție pentru cei care se îndoiesc că Duhul Meu este cel care se face cunoscut 

în acest fel. 

7 În cea de-a doua epocă, le-am spus fariseilor, care erau indignați de faptul că vindecam bolnavi în 

Sabat: "Domnul este stăpân peste timp, și nu timpul peste El; de aceea, El poate folosi timpul așa cum 

dorește". În consecință, în prezent, le spun celor care nu cred în proclamarea Mea prin intermediul 

organului uman de înțelegere: "Eu sunt Domnul omului și nu el este Domnul Domnului; de aceea îl 

folosesc așa cum vreau Eu". 

8 Uneori este necesar să pierdeți ceea ce aveți pentru a vă putea recunoaște valoarea. Vă spun acest 

lucru pentru că mulți se vor îndoi în timp ce Eu vă dau proclamația Mea prin gura oamenilor. Dar odată ce 

această voce va fi redusă la tăcere și inimile vor începe să simtă foamea pentru această esență divină, vor 

realiza că aceste învățături nu au venit într-adevăr de la oameni, ci că lumina Tatălui v-a luminat. 

9 Chiar și acum vă avertizez, ca să fiți pregătiți, pentru că, de dragul acestor învățături, mulți vor 

comite o fraudă, numindu-se purtătorii vocii Mele, în timp ce Eu voi fi încetat deja să Mă fac cunoscut 

prin intermediul organului uman al intelectului. 

10 În timpul manifestării Mele, nimeni nu a tăcut și nici vocea Mea nu va tăcea; dar dacă, după acest 

timp, cineva pretinde că primește Raza Divină a Luminii Mele, știind că nu se supune Tatălui și că își 

înșală fratele, va trebui să se teamă mereu că Justiția Mea îl va ajunge din urmă, sau va trebui să fie 

conștient în orice moment că justiția umană îl va prinde. 

11 Vreau ascultare din partea voastră, vreau să formați un popor puternic prin credința și 

spiritualitatea sa, căci așa cum am făcut ca generațiile care au coborât din Iacob să se înmulțească, în ciuda 

marilor greutăți care au afectat acel popor, tot așa vă voi face și pe voi, care purtați în spirit acea sămânță 

în voi, să perseverați în luptele voastre, pentru ca poporul vostru să se înmulțească din nou ca stelele de pe 

cer și ca nisipul de pe mare. 

12 V-am făcut să știți că faceți parte din punct de vedere spiritual din acel popor al lui Israel, pentru ca 

voi să aveți o cunoaștere mai deplină a destinului vostru. Dar, în același timp, v-am recomandat să nu 

proclamați public profețiile referitoare la acest lucru până când omenirea nu le va descoperi de bunăvoie. 

Pentru că, de vreme ce poporul israelit există încă pe pământ, evreul după trup, ei îți vor refuza acest nume 

și nu ți-l vor acorda, deși acesta nu este un motiv întemeiat de dispută. Ei nu știu încă nimic despre tine, în 

timp ce tu știi multe despre ei. Ți-am dezvăluit că acest popor, rătăcit pe pământ și fără liniște sufletească, 

pas cu pas și fără să știe, se îndreaptă spre Cel Răstignit, pe care îl va recunoaște ca Domn al lor și căruia îi 

va cere iertare din cauza ingratitudinii și împietririi lor atât de mari în fața iubirii Sale. 
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13 Trupul Meu a fost dat jos de pe cruce, dar pentru cei care M-au renegat de secole, Eu rămân bătut 

în cuie și continui să aștept momentul trezirii și al pocăinței lor pentru a le da tot ceea ce le-am oferit și ei 

nu au vrut să primească. 

14 Este vremea judecății, vremea plății datoriilor. Nu am căutat pe cei drepți în lume, căci această 

căutare ar fi fost în zadar. Îi caut pe cei care s-au rătăcit și le luminez calea pentru ca ei să se întoarcă pe 

calea binelui. 

15 Vorbesc îndelung cu duhul vostru, dar oamenii Îmi spun: "Doamne, nu numai duhul nostru are 

nevoie de Tine; uite, viața noastră este o cruce grea". Dar eu vă spun: fiți fericiți că trăiți pe acest petic de 

pământ unde nu au ajuns distrugerea, războiul, foamea și moartea. Nu apreciați mila Mea și, în loc să-mi 

mulțumiți zilnic pentru binefacerile Mele, vă considerați nevoiași și vă plângeți tot timpul la Mine. 

16 Înțelegeți sarcina voastră pe pământ și înțelegeți minunea de a fi fost martori la izvorul 

spiritualizării care izvorăște în sânul acestui popor. 

17 Eu, Cristos, sunt Cuvântul Tatălui și lumina conștiinței voastre, căci lumina lui Dumnezeu, 

revărsată de iubire în Isus, este în inimile voastre. 

18 Veniți sub aripile ciocârliei divine, unde există căldura care dă viață veșnică celor care simt că mor 

de frig. Adevărat vă spun că în inimile oamenilor este răceală, pentru că dragostea a plecat de la ei. Este ca 

în acele case unde flacăra sacră a afecțiunii s-a stins, fie că este vorba de soți, de părinți și copii, de frați și 

surori. Trupurile lor sunt aproape unul de celălalt, dar sufletele lor sunt departe unul de celălalt. Cât de 

mare este goliciunea lor, cât de adâncă este singurătatea lor, și ce frig în interiorul acelor case! 

19 Dacă vă spun uneori că vă văd venind la Mine tremurând de frig, este pentru că văd că ați 

experimentat doar indiferența față de durerea voastră din partea lumii, pentru că ați experimentat doar 

egoismul și ingratitudinea. 

20 Cât de singur se simte pe pământ cel care suferă, cât de părăsit este bolnavul! Cât de supărați sunt 

oamenii pe cel care cade și cât de amară este pâinea lăsată pentru cei săraci! Simțiți cum căldura strălucirii 

pe care o îndrept spre voi pătrunde până în cea mai ascunsă parte a inimii voastre. Aduceți-o la popor, la 

cei suferinzi și la cei bolnavi. Săracii își vor înălța atunci gândurile către Creatorul vieții pentru a-i spune: 

"Doamne, nu mai suntem abandonați în această vale; sunt mulți cei care varsă lacrimi de dragul nostru, 

care ne caută, ne mângâie și ne întinde mâna". 

21 Chiar și acum vă spun: "Cereți și vi se va da"; dar acum adaug: Învățați să dați, căci vi se va cere. 

22 În ființa cea mai intimă a fiecărei creaturi există o coardă de iubire care, atunci când este atinsă, 

vibrează. Ea trebuie atinsă pe calea tandreței și a carității, astfel încât să trezească și să facă inima să simtă 

ceva din ceea ce Dumnezeu simte pentru fiecare dintre copiii săi: iubire. 

23 Cine vor fi maeștrii care vor ști să descopere în fiecare persoană calea care duce la această coardă 

pe care oamenii de astăzi o ascund atât de adânc? 

24 Învățați de la Mine, discipoli, realizați cum Cuvântul Meu simplu și simplu a mișcat ființa voastră. 

Motivul este că esența sa conține iubirea divină, care este căldură și viață pentru inimă și spirit. 

25 Astăzi, când Maestrul este cu voi, vedeți în El pe Tatăl tuturor ființelor. Nu Mă mai numiți nici 

Iisus din Nazaret, nici rabin al Galileii, nici rege al iudeilor, pentru că Eu nu sunt de nici un neam, nici de 

nici un loc de pe pământ, Eu nu vin ca un om, Eu vin în Duh, iar natura Mea este divină. 

26 Cât de mult s-a vorbit și s-a scris despre existența Mea pe pământ, dar cât de rar au ajuns oamenii 

dincolo de ceea ce este material. Oamenii au îngenuncheat doar pentru a venera locurile și obiectele care 

indică urmele pașilor Mei în lume, în loc să caute esența divină a cuvintelor sau a operelor Mele. Dar, ca 

un răsărit strălucitor, a răsărit un timp nou pentru omenire, în care spiritul vostru va recunoaște în 

strălucirea amiezii ceea ce înainte era pentru el un mister învăluit într-un întuneric impenetrabil. 

27 În această zi, oamenii își liniștesc mintea pentru câteva clipe și își înalță spiritele către Mine, în 

amintirea nopții binecuvântate în care Mântuitorul a venit în lume. Unii simt pacea Spiritului Meu pentru 

că în inimile lor este pace, alții simt tristețe pentru că se gândesc la copilăria lor și la ființele iubite care au 

dispărut din această lume. Unii se cufundă în contemplare spirituală și rugăciune, așa cum sunt alții care 

profanează adevărata bucurie a spiritului prin plăceri lumești și festivități. 

28 Dar Eu îi întreb pe săracii, pe nevoiașii pământului: "De ce plângeți? Nu vă amintiți că simplii 

păstori din Betleem au fost primii care au văzut fața Domnului lor în chipul acelui Prunc? 
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29 uscați-vă lacrimile, ridicați-vă fețele și priviți lumina Prezenței Mele în acest cuvânt binecuvântat, 

care a fost auzit și de oamenii de rând atunci când a fost auzit pentru prima dată în acest timp. Sărbătoriți 

cu bucurie această noapte și amintiți-vă de cea în care am venit la voi pentru a vă aduce lumina Mea 

pentru eternitate. 

30 Vă binecuvântez casa și pâinea și vă spun: Eu voi fi la masa voastră și alături de mine Maria, 

tandra voastră Mamă spirituală. 

31 Ai grijă ca sufletul tău să se îmbrace cu haina albă a virtuții, chiar dacă îți acoperi corpul în mod 

modest. Ceea ce contează cu adevărat în om și care a fost relegat de acesta la un loc inferior va fi înviat în 

această epocă pe care oamenii o vor numi "timpul spiritului". 

32 Vedeți cum oile rătăcite se adună la chemarea Păstorului pentru a trăi în țarcul păcii. 

33 Triburile acelui popor care au ascultat poruncile lui Iehova în prima eră au dispărut, se pare, de pe 

fața pământului. Cine dintre aceste spirite, acum împrăștiate pe tot globul și reîncarnate în bărbați și femei 

de diferite rase, ar fi în stare să-i recunoască sau să-i descopere pe cei care, în încarnările anterioare, au 

fost legați de el prin legături de sânge? Numai ochiul Meu prevăzător, pătrunzător și iubitor de dreptate 

este capabil să descopere ceea ce astăzi este refuzat oamenilor. 

34 Iată-mă aici, vorbind prin organul minții unor oameni care nu-și cunosc nici măcar destinul lor, 

darămite al altora. Știu că mulți își bat joc de aceste cuvinte pentru că le atribuie imaginației sau fanteziei 

purtătorilor vocii Mele prin care vorbesc. Dar vă spun cu adevărat, această umanitate materializată va face 

totuși dreptate acestui simplu cuvânt rostit de gura omului. 

35 Primele brazde au fost făcute înainte, sămânța a căzut în pântecele lor. Astăzi sunt puțini cei care 

știu că am fost cu voi; dar mâine lumea va ști și, când va înțelege ce s-a întâmplat în timpul venirii mele, al 

prezenței mele aici și al plecării mele în acest timp, va mărturisi că nu am venit în secret și nici în tăcere  și 

că, de la Est la Vest, am dat lumii dovezi și semne prin care am mărturisit noua mea revelație, împlinind 

astfel o promisiune făcută omenirii în timpuri străvechi. 

36 În această zi de har, inima voastră este plină de bucurie, pentru că Prezența mea este din nou 

printre voi. Când începeți să ascultați Cuvântul Meu divin de instruire, vă simțiți pătați și nedemni să 

ascultați Cuvântul Meu; dar când instrucția se termină, vă simțiți puri. Aceasta pentru că Cuvântul meu, 

care este un râu de har, curăță și purifică pe fiecare dintre cei care se scufundă în apele sale. 

37 Voi sunteți oamenii care - ascultându-Mă din nou și din nou - veți obține reînnoirea și, ulterior, 

spiritualizarea. Acesta este momentul în care ar trebui să realizați această purificare, pentru că fără ea nu 

ați putea fi purtători demni ai Legii Mele sau mesageri ai acestui Cuvânt. 

38 Înțelegeți că nu este suficient să spuneți: "Eu fac parte dintre cei marcați de Domnul", ci că este 

necesar să aplicați darurile spirituale care v-au fost încredințate, mărturisind adevărul învățăturii mele prin 

faptele voastre de iubire. 

39 Printre acești oameni se află cei care recunosc că prezența mea printre voi a fost un har ceresc, o 

altă dovadă a iubirii divine pentru cei care păcătuiesc și suferă. Din adâncurile inimilor celor care simt 

acest har în așa fel, izvorăsc în mod spiritual psalmii care se înalță la infinit pentru a-mi mulțumi că am 

venit la voi. 

40 Poporul lui Dumnezeu este împrăștiat printre diferite popoare și națiuni. Am căutat să-i unesc, dar 

i-am găsit abandonându-se plăcerilor lumii, surzi la vocea Mea, insensibili la prezența Mea, ignorând 

promisiunea Mea de a reveni. Am găsit o parte din acest popor în acest colț de pământ, aici, și văzând că 

spiritul lor Mă aștepta, că inima lor era împietrită în suferință și capabilă să simtă Prezența Mea, l-am 

trimis pe Ilie pentru a-i pregăti să devină noii Mei discipoli. 

41 Când acest popor va crește în număr și va deveni mare și puternic prin spiritualizarea sa, va intra în 

Noul Ierusalim, Cetatea Spirituală de un alb orbitor, invizibilă pentru ochii materiali, ale cărei porți ale 

iubirii se vor deschide pentru a primi lungii pelerinaje care vor veni în dorința sa. 

42 Splendoarea albă și orbitoare a acestui cămin izvorăște din armonia spirituală a celor care 

împlinesc Legea Mea și oricine intră în sânul acestei frății pe această cale va fi astfel un copil al poporului 

lui Dumnezeu. 

43 Nu toți cei care Mă ascultă aici și care au primit daruri spirituale în acest timp mă ascultă. Vedeți 

câte locuri goale sunt la masă, pentru că mulți dintre copilașii Mei, după ce au primit un beneficiu, au 
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plecat și au evitat responsabilitățile și sarcinile. O, dacă ar mai ști aici pe pământ jurămintele pe care 

fiecare spirit Mi le-a făcut înainte de a veni pe pământ! 

44 Înainte ca suferința să îi facă să se prăbușească din nou și mizeria să îi facă din nou proscriși - 

căutați-i, spuneți-le că iubirea Mea încă îi așteaptă, dar că pentru a nu suferi trebuie să se întoarcă la Tatăl 

înainte de a risipi și ultimul lucru care le-a mai rămas din moștenirea lor. 

45 Veniți, veniți, vă spune Stăpânul, în calea Mea este adevărata pace; Eu sunt mântuirea și viața. 

46 Iubiți-l și glorificați-l pe Tatăl care coboară pentru a vă surprinde în viața voastră pământească și 

care știe să vă pătrundă în inimă. 

47 După ce ați ascultat Cuvântul Meu ca Tată și ca Stăpân, îl veți avea și pe cel al Judecătorului în 

această zi. Vă voi cere să dați socoteală de tot ceea ce v-am dat pentru îndeplinirea sarcinii voastre. 

48 Aveți lumina care să vă ghideze, virtuțile și abilitățile. Eu am vegheat asupra ta și te-am pus pe 

calea pe care poți ajunge la Mine. Acum, după un timp în care v-am pus la încercare, vă întreb: Care este 

tributul tău și care sunt cunoștințele tale? Ați înțeles ce înseamnă pentru Mine? Atunci pregătiți-vă, 

ascultați vocea conștiinței voastre și răspundeți la întrebările Mele. 

49 Vreți ca eu să port pe umerii mei crucea imperfecțiunilor lumii și să preiau sarcinile voastre pentru 

a împlini ceea ce numai voi puteți face? În prezent vă las moștenire cel de-al treilea Testament și nici 

măcar nu le-ați înțeles pe primele două. Dacă ați fi fost pregătiți în acest moment, nu ar fi fost necesar ca 

Cuvântul Meu să fie ascultat în mod material, pentru că Eu aș fi vorbit atunci în mod spiritual și voi Mi-ați 

fi răspuns cu dragostea voastră. 

50 Când vocea mea de judecată se face simțită în voi, căutați refugiu și alinare în Mama voastră. 

Apoi, vocea blândă și iubitoare a Mariei mijlocește și stă alături de tine în încercare. Ea, la care lucrările, 

rugăciunile și rugămințile voastre nu rămân fără ecou, vă sfătuiește și îi cere Tatălui o nouă ocazie pentru 

ca copilul să se întoarcă pe calea cea bună, să se reînnoiască și să fie întreg. Bunătatea ei te acoperă ca o 

mantie. 

51 Și Ilie apare în fața Mea, ca un far a cărui lumină călăuzește omenirea. Vocea lui, plină de dreptate, 

zguduie inimile și le face să simtă remușcări. El îmi jură să vegheze asupra purității izvorului, care este 

opera mea, pentru ca toți cei care se apropie de el să-și potolească acolo setea de dreptate și de iubire. 

Toiagul pe care l-am pus la dispoziția omului ca să se sprijine este Ilie, Păstorul neobosit, care vă conduce 

și vă călăuzește spre Mine și vă va face să ajungeți la sânul Meu când vă veți fi desăvârșit. 

52 Fiecare perioadă de timp pe care v-o ofer, fiecare reîncarnare, este o altă etapă pe care spiritul o 

atinge, dobândind de fiecare dată mai multă lumină. 

53 Gândiți-vă cu câtă iubire v-am copleșit cu daruri și cu câtă înțelepciune v-am dat instrucțiuni și v-

am inspirat, pentru ca voi să reușiți să creați o existență înaltă și demnă pe pământ, astfel încât, după ce vă 

veți termina munca, să culegeți sămânța, iar Tatăl o va duce în grânarul Său. 

54 Iubiți oameni, ați putea să nu țineți cont de instrucțiunile Mele și să vă abateți după ce v-am vorbit 

în acest timp și v-am făcut cunoscută voința Mea? Nu lăsați Cuvântul Meu să devină ceva obișnuit pentru 

voi și, doar pentru că vă iert, nu mai păcătuiți din nou și nici nu încetați să vegheați și să vă rugați. 

55 Acum smulg buruienile de la rădăcină. Dacă vreți liniște sufletească pentru voi înșivă și pentru cei 

din jurul vostru în mijlocul acestei purificări mondiale, lucrați pentru pace iubindu-vă semenii. 

56 Plăgile și forțele dezlănțuite ale naturii vor continua să purifice omenirea și toți vor avea mari 

dovezi și mărturii ale noii Mele manifestări în acest timp. Cei care fac primii pași plini de zel și dragoste 

vor realiza mari minuni și vor fi primii, iar cei care sunt primii astăzi și devin leneși din punct de vedere 

spiritual vor fi ultimii. 

57 Nu dați vina pe timp pentru nefericirea sau durerea voastră; gândiți-vă că atunci când omenirea nu 

s-a lăsat călăuzită de Legea Mea și nu și-a găsit pacea, este firesc să culeagă roadele amare pe care le-a 

prețuit. 

58 Vă dau o putere nouă, căci vă văd obosiți. Oricine pășește la umbra acestui copac al vieții va fi 

întărit. 

59 Tatăl vă ajută, pentru că vrea să găsească ucenici printre voi, nu copii slabi care rămân prunci de-a 

lungul veacurilor. Lucrați la voi înșivă și reînnoiți-vă, astfel încât să meritați mila Mea. În acest timp, 

Dreptatea Mea va nimici noile Sodome și Gomora, pentru ca păcatul lor să nu infecteze alte națiuni. Vă 



U 86 

30 

spun cu adevărat că prin conștiință am făcut ca vocea Mea să ajungă la toți oamenii, și de aceea puteți 

înțelege că dacă lumea este învăluită în întuneric, nu este din cauză că i-am refuzat lumina Mea. 

60 Când ochii voștri vor vedea distrugerea națiunilor și veți cunoaște nenorocirile lor, inima voastră se 

va simți împovărată de durere și tristețe; dar când cei care s-au îndoit de Cuvântul Meu vor vedea astăzi 

profețiile Mele împlinite, vor plânge și ei pentru că au fost necredincioși. Veți vedea apoi cum "ultimul" vă 

va da un exemplu de credință, încredere și ascultare. 

61 Pregătiți-vă pentru acest an, care va aduce vizite și evenimente miraculoase în întreaga lume - 

miracole pe care le voi face multe printre voi. 

62 Duceți în case o bună instrucție, împreună cu exemplul înnoirii, al virtuții și al păcii voastre, pentru 

ca, atunci când mulțimile de străini vor vizita națiunea voastră, să vadă un popor pregătit în inimă și în 

minte. Nu uitați că, dacă nu se întâmplă acest lucru, va trebui să vă plângeți că v-au surprins în somn. 

63 Nu vă fie teamă să bateți la ușa fratelui vostru atunci când încercați să îl salvați de un pericol, să îl 

mângâiați într-un necaz sau să îl sfătuiți într-o situație dificilă. Acționați ca Isus, pelerinul care bate o dată, 

de două și de trei ori la ușile inimilor. Am pus lumină în privirea voastră și am promis să vă pun cuvinte de 

adevăr pe buze atunci când veți avea nevoie să vorbiți. Străduiți-vă să păstrați pacea și lumina, atât în 

interiorul vostru, cât și în casele voastre, pentru a nu da acces la influențele malefice care emană de la 

sufletele întunericului care înconjoară omenirea. Mergi mereu pe căile Legii mele, ca să-ți vezi calea 

luminată și să poți învinge dificultățile și bolile care te întâlnesc pe drum, ca niște pietre de poticnire care 

te opresc în călătoria ta prin viață. 

64 Îmbunătățiți-vă viața, înălțați-vă spiritul, nu așteptați ca ultimul să vină și, înțelegând măreția 

Învățăturii și Revelației Mele, să vă spună: "Ce ați făcut în toți acești ani de instrucție divină?" și apoi să 

tacă. Cu adevărat vă spun, chiar dacă vă îndoiți, ați fost aleși de Mine în cele Trei Timpuri. Printre voi sunt 

aceia pe care îi pot numi cu adevărat întâii născuți. 

65 Astăzi, văzând că ești trist, te întreb: De ce nu văd bucurie în inimile voastre? Ești obosit de 

încercările și vicisitudinile vieții? Ați fost obosiți de agitația provocată de războiul dintre națiuni? Ai 

obosit și tu să privești și să te rogi? Oameni buni, nu sunteți condamnați la moarte. V-am spus că veți trăi, 

v-am dat daruri spirituale și v-am acordat timpul necesar pentru a vă îndeplini misiunea. Ați văzut că 

registrul în care conștiința voastră consemnează toate faptele voastre nu este pur, iar acest lucru vă 

întristează pentru că vă considerați nerecunoscători. Retrăiești în memoria ta zilele și lunile care au trecut, 

amintindu-ți de beneficiile Mele, una câte una. Vă temeți de viitor, vă temeți să vă pierdeți încrederea în 

voi înșivă, vă temeți să continuați să nu Mă ascultați și să nu vă puteți îndeplini sarcina. Dar eu vreau să vă 

umplu calea cu lumină pentru a vă însufleți credința și speranța, astfel încât să faceți un pas decisiv pe 

calea progresului spiritual. Uniți inimile voastre într-unul singur, popor iubit. 

66 Voi face ca steagurile națiunilor distruse în război să fie unite până când vor forma un singur steag 

al păcii. Vorbesc astfel pentru că sunt Dumnezeul păcii, un Tată care vrea bucurie în inimile copiilor Săi. 

67 Vreau să vă văd ca pe niște discipoli ai Mei, cărora le pot dezvălui înțelepciunea Mea, lăsându-vă 

să cunoașteți viitorul; dar vă văd gânditori în această zi, pentru că ați experimentat adevărul Cuvântului 

Meu și împlinirea profețiilor Mele date prin acești purtători de cuvânt. Astăzi ați auzit învățătura mea 

divină și sunteți cutremurați, pentru că știți că fiecare dintre învățăturile mele este o profeție și o lege. Vă 

spun toate acestea pentru că ar trebui să fiți mult mai plini de încântare, pentru că nu există nicio 

comunitate sau sectă religioasă care să poată spune ca voi că are Cuvântul Meu divin, viu și direct, sau 

care să poată spune că Domnul li se face cunoscut. Voi, care sunteți singurii care puteți face ca Hristos să 

se facă cunoscut și să se manifeste acestui popor, arătați-Mi inimile voastre, totuși îngenuncheate de 

durere și de remușcări pentru că nu ați împlinit poruncile Mele. Acest lucru vă împiedică să vă ridicați 

vocea pentru a fi martori ai Prezenței Mele în mijlocul umanității, și asta pentru că conștiința voastră vă 

face să simțiți judecata Mea, acea judecată care cuprinde întregul univers și ajunge la fiecare creatură în 

acest moment. 

68 Cu cuvântul Meu de iubire vă dovedesc valoarea pe care o are spiritul vostru pentru Mine. Nu 

există nimic în creația materială mai mare decât spiritul tău - nici steaua regală cu lumina ei, nici pământul 

cu toate minunile sale, nici o altă creatură nu este mai mare decât spiritul pe care ți l-am dat, pentru că este 

o scânteie divină, este o flacără care a ieșit din Spiritul Divin. În afară de Dumnezeu, numai spiritele 

posedă inteligență spirituală, conștiință, voință și libertate de voință. Deasupra instinctului și înclinațiilor 
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cărnii se ridică o lumină, care este sufletul tău, și deasupra acestei lumini o călăuză, o carte și un judecător, 

care este conștiința. 

69 Toate creaturile îmi aduc tribut, dar nu prin credință sau prin iubire, ci din cauza legii; spiritul tău, 

în schimb, îmi aduce tribut din iubire. Când îngenunchează și se închină la Mine, o face prin credință și 

prin lumina conștiinței sale. Timpul, spațiile, forțele naturii, stelele, ființele naturii, plantele, toate urmează 

cu fidelitate destinul stabilit de Mine. Dar dacă v-aș întreba ce ați făcut cu legile Mele spirituale și 

materiale - voi, oamenii care guvernați popoarele pământului și voi, oamenii care conduceți omenirea pe 

calea spiritului - ar trebui să-mi arătați în majoritate sângele sacrificiilor voastre și multe fapte întunecate. 

70 Voi, guvernanților: Ce ați făcut voi națiunilor? Văd doar durere și mizerie. Ești bogat: Cum poate 

pâinea ta să aibă un gust bun pentru tine și cum te poți bucura de bogăția ta când știi că mulți suferă de 

foame? Veți deveni sclavii puterii voastre, pâinea voastră va fi amară și nu veți avea pace. Aceasta este 

lucrarea voastră, aceasta este sămânța pe care ați semănat-o. 

71 Pentru ca această lume să își revină în fire, este necesar ca durerea să fie foarte mare. Vă trimit 

lumina mea pentru ca voi să vă recunoașteți unii pe alții și să aveți respect pentru viața semenilor voștri. 

Lăsați armele fratricide în urmă și întoarceți-vă la Tatăl spiritului vostru, pe care nu l-ați mai vizitat de 

mult timp în sanctuarul Său. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  87  

32 

Instrucție 87  
1 Îmi face plăcere să vă surprind în cele mai neașteptate moduri pentru a vă testa credința inimii. Îmi 

place să vă testez tăria sufletească pentru ca voi să fiți un exemplu pentru frații voștri. În spiritul tău 

trăiește sămânța lui Iacov, pe care am numit-o Israel, care înseamnă "puternic". Acel patriarh a fost supus 

de Mine la încercări grele pentru a da mari exemple de tărie sufletească. I-am trimis un înger să lupte cu el, 

dar brațul puternic al acelui om nu a putut fi învins. De atunci i-am pus numele de Israel și cu acest nume a 

fost cunoscut de către posteritate. Dar dacă ar fi să te întreb: Ce ați făcut cu acea sămânță spirituală pe care 

v-a dat-o Iacov? Ai înțelege întrebarea Mea și ai ști cum să răspunzi la ea? Îngerii mei au apărut pe calea 

voastră pentru a lupta împotriva erorilor voastre, dar voi nu i-ați primit. Ființele întunericului v-au găsit 

nepregătiți și ați fost slabi în fața lor. 

2 Vă întreb din nou: Unde este sabia lui Iacov, zelul și puterea lui? 

3 V-am acordat prezența Ființelor de Lumină în viața voastră pământeană pentru ca ele să vă 

protejeze, să vă ajute și să vă inspire. Ei, care sunt mai evoluați decât voi, coboară pentru a îndeplini o 

misiune de iubire, misiunea de a semăna beneficii și balsam vindecător printre frații lor. Ființele 

întunericului sau sufletele pierdute îndeplinesc involuntar sarcina de a-i testa pe oameni în ceea ce privește 

credința, virtutea și perseverența lor spre bine. Iar când în cele din urmă sunt înfrânte prin puterea 

sufletului și perseverența în bine a celui pe care l-au ispitit, primesc iluminarea și renasc la viață și la 

iubire. 

4 Discipoli, v-am dat sensibilitate pentru ca voi să percepeți prezența fraților voștri spirituali. Cel 

care nu are darul vederii spirituale îl are pe cel al revelației, sau creierul său este capabil să primească 

lumea spirituală, sau cel puțin are darul premoniției; dar ție ți-a lipsit dragostea pentru a-ți dezvolta 

darurile. De aceea, vă sfătuiesc să trăiți vigilenți, ca să auziți glasul păstorului și al paznicilor care vă 

protejează, jalea oilor sau târârea lupului care stă la pândă în tufișuri. 

5 Nu dormiți în acest timp de ambuscade și pericole, de abisuri și ispite. Înțelegeți că oricine are un 

dar spiritual sau o misiune de a da lumină spirituală va fi continuu asediat și persecutat. Eu nu vin să 

trezesc prejudecăți sau superstiții în rândul poporului Meu. Am venit să vă întăresc credința în existența 

spiritualului și să vă deschid ochii spre etern. Atunci veți putea vedea mult dincolo de lucrurile materiale și 

veți înțelege că nu tot ceea ce există în lumea de dincolo este învăluit în lumină; căci chiar și în invizibil 

există întuneric care trebuie dizolvat și imperfecțiuni care trebuie transformate în spiritualitate sublimă. 

6 Învățătura pe care v-am dat-o, pentru ca în viața voastră să reușiți să atrageți la voi lumina care 

transformă întunericul în strălucire, vă învață să vă rugați și să vegheați cu credință și perseverență în a 

face binele. 

7 O persoană care a căzut într-o viață păcătoasă este capabilă să tragă după ea o întreagă legiune de 

ființe ale întunericului care o vor face să lase în calea sa o dâră de influențe nesănătoase. 

8 Lumea s-a rătăcit în așa măsură cu știința încât astăzi nu se mai poate întoarce de la sine la 

începuturile evoluției sale, pentru că nu ar fi capabilă să distingă adevărul de minciună din lipsă de 

credință, de iubire și pentru că nu cunoaște sensul existenței sale; de aceea am venit din nou în lume. 

Fericiți cei ce Mă ascultă, căci ei Mă vor înțelege, Mă vor urma și vor găsi mântuirea. Le voi da puterea de 

a reface tot ceea ce au profanat sau distrus. 

9 oameni, rămâneți constanți în Doctrina Mea și, cu adevărat vă spun, la trei generații după a voastră, 

sufletul urmașilor voștri va fi ajuns la o mare spiritualizare. Căutați adevărata înălțare și, după aceea, toată 

omenirea va face la fel; căci lumea voastră nu este condamnată să fie veșnic o vale de lacrimi, un tărâm al 

păcatului, un iad al desfrânării și al războiului. Ziua Domnului este deja cu voi, Sabia Mea de Dreptate va 

lovi corupția. Ce se va întâmpla când voi distruge sămânța răului, viciul și mândria, și voi adăposti în 

schimb sămânța păcii, a concordiei, a reînnoirii și a credinței adevărate în Mine? Lumea va trebui să se 

schimbe, omul se va schimba odată ce devotamentul său spiritual față de Dumnezeu și viața sa vor fi mai 

bune. 

10 Va veni vremea când vor apărea oameni care iubesc cu adevărat legea Mea, care vor ști să unească 

legea spirituală cu cea a lumii, adică puterea eternă cu cea temporală. Nu se va întâmpla pentru a înrobi 

spiritele, ca în trecut, ci pentru a le arăta calea spre lumină, care este adevărata libertate a spiritului. Atunci 

moralitatea se va întoarce în sânul familiilor, vor exista adevărate locuri de educație și spiritualitate în 
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obiceiurile voastre. Va fi momentul în care conștiința își va face auzită vocea și în care copiii mei vor 

comunica cu Divinitatea mea de la spirit la spirit, când rasele se vor unifica. Toate acestea vor determina 

dispariția multor diferențe și dispute; pentru că până acum, deși lumea voastră este atât de mică, nu ați 

înțeles cum să trăiți împreună ca o singură familie, nu ați fost capabili să-mi oferiți o formă unificată de 

închinare. Vechiul Babel v-a condamnat la această separare a popoarelor și a raselor, dar ridicarea 

templului Meu spiritual în inima oamenilor vă va elibera de această ispășire și vă va face să vă iubiți cu 

adevărat unii pe alții. 

11 Să nu credeți că am ales această națiune doar în ultimul ceas pentru noua mea manifestare. Totul 

era deja prevăzut din eternitate. Acest pământ, această rasă, sufletele voastre au fost pregătite de Mine, așa 

cum și momentul prezenței Mele a fost predeterminat de voința Mea. 

12 Am hotărât să încep manifestările Mele printre cei mai săraci, printre cei care și-au păstrat mintea 

și spiritul curat. Apoi i-am lăsat pe toți să vină la Mine, pentru că la masa Mea nu există nici distincție, nici 

favoritism. Cuvântul meu trimis acestui popor a fost simplu și umil în forma sa, accesibil pentru voi, dar 

înțelesul său, plin de claritate, a fost profund pentru spiritul vostru, pentru că, deși sunt depozitarul tuturor 

cunoștințelor, eu mă exprim și mă manifest întotdeauna simplu și clar. Eu nu sunt un mister pentru nimeni, 

misterul și secretul sunt copiii ignoranței voastre. 

13 Există oare și în acest timp Toma cu îndoieli în inimă? Ce altceva vă așteptați să vedeți și să auziți 

pentru a crede? Vreți ca Hristos să se facă din nou om pentru a trăi printre voi? Dă-Mi înapoi trupul 

sacrificat pe cruce pe care mi l-ai luat și îți promit să te întorci ca om. Poți să faci asta? Nu. Eu, pe de altă 

parte, v-am găsit morți față de lumină și credință și v-am înviat spiritual. Îți pierdusei trupul în pământ și 

ți-am dat unul nou. Numai eu pot să fac aceste minuni, dar vă spun cu adevărat că viața pe care i-ați smuls-

o lui Isus pe Calvar s-a răspândit ca o rouă de viață veșnică peste întreaga omenire. 

14 De aceea vă spun că voi sunteți templul Meu, acel sanctuar care există în spiritul vostru și unde 

caut închinarea voastră, unde vreau ca vocea Mea să-și găsească ecoul, unde altarul Meu se va ridica și 

unde pot locui pentru totdeauna. 

15 Toată învățătura Mea și legea Mea nu sunt altceva decât o pregătire pentru a intra în viața 

spirituală. Câți dintre cei care M-au ascultat în acest timp trăiesc deja în lumea de dincolo, plini de bucurie 

în spiritul lor, pentru că nu au avut nicio dificultate în trecerea lor în acea lume infinită, în timp ce mulți 

oameni, sceptici în materialismul lor, zâmbesc ironic atunci când li se vorbește despre viața spirituală. Dar 

va veni ceasul morții, când nu va exista nicio inimă care să nu se teamă, niciun spirit care să nu tremure în 

fața prezenței iminente a veșniciei. 

16 Veghează și roagă-te mereu, pentru ca această viață care vibrează deasupra ta și se agită în adâncul 

ființei tale să te găsească pregătit. 

17 Nimeni în afară de Mine nu vă poate păstra sufletul, pentru că Eu sunt mana divină a vieții. 

18 Umanitate, treziți-vă din somnul adânc în care vă aflați și priviți adevărul în față, Câte vise umane 

vor fi spulberate în acest timp sub influența justiției Mele. Dar, după aceea, va răsări pentru oameni zorii 

unui timp nou, în care le voi dezvălui noi lumini care îi vor duce la cunoașterea adevărului suprem. 

19 Noile generații și noile spirite vor veni pe pământ pentru a îndeplini o misiune înaltă și, dacă vor 

descoperi atunci pe drumul lor bunătatea și exemplul lăsat de predecesorii lor, vor reuși să facă să răsară 

din inimile lor o sămânță pură care va fi o binecuvântare pentru discipolii mei din timpul spiritualizării și 

al luminii. 

20 Națiunile au fost afectate de dreptatea Mea, și voi veți fi și voi; dar vă spun cu adevărat că, dacă 

discipolii Mei rămân fermi în credință și bunătate, nu vor pieri, pentru că prin rugăciunile și faptele lor de 

iubire vor obține iertarea umanității. 

21 Lumea nu a putut și nici nu a vrut să Mă simtă atâta timp cât a fost în pace, așa că trebuie să Mă 

perceapă prin durere; căci numai în încercări, ființa umană se adresează Creatorului cu cererile sale, își 

amintește de Tatăl său și știe să aprecieze binefacerile Sale și să recunoască minunile Sale. 

22 Înțelegeți: Când dreptatea Mea te lovește, dragostea Mea te protejează în același timp. 

23 A fost necesar ca haosul spiritual să se abată asupra omenirii pentru ca în această luptă să vedeți 

cum se manifestă darurile pe care le-am lăsat spiritului vostru și pentru ca voi să puteți înțelege și să 

înțelegeți învățăturile Mele divine. 
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24 Vouă, celor care mi-ați auzit vocea în acest moment, vă poruncesc să fiți ca niște protectori, să fiți 

vigilenți pentru ca puritatea acestei inspirații divine să nu fie profanată de cineva care dorește să o 

denatureze. Nu formați rituri sau culte idolatre în jurul acestor revelații, pentru că atunci nu Mi-ați oferi 

închinarea spirituală pe care o aștept de la voi. 

25 Iubiți-Mă pe Mine în aproapele vostru și rugați-vă cu duhul, doar atât vă cer și, dacă veți urma 

aceste instrucțiuni, Îmi veți oferi o închinare perfectă prin faptele voastre. 

26 Nimeni care se numește ucenic al acestei învățături spirituale nu trebuie să se plângă Tatălui că 

este sărac în viața sa materială și că nu are multe din mângâierile pe care alții le au din belșug, sau că 

suferă de lipsuri și privațiuni. Aceste nemulțumiri se nasc din natura materială, care, după cum știți, are o 

singură existență. Spiritul tău nu are dreptul să vorbească astfel Tatălui său, nici să se arate nemulțumit sau 

să se întristeze de propriul destin, pentru că toate sufletele au trecut prin toată scara experiențelor, 

plăcerilor și satisfacțiilor umane în lunga lor călătorie de evoluție pe pământ. 

27 Spiritualizarea sufletelor a început de mult; această durere și sărăcie, pe care inimile voastre refuză 

să le îndure și să le sufere, vă ajută să o realizați. Fiecare bun spiritual și material are o semnificație pe care 

trebuie să o recunoști, astfel încât să nu negi valoarea unuia sau altuia. 

28 Bunul duhovnic va fi acela care, în ciuda oricărei sărăcii de bunuri materiale, se simte bogat și 

fericit ca un Domn, pentru că știe că Tatăl său îl iubește, că are frați pe care să-i iubească și că comorile 

lumii sunt secundare față de bogățiile duhovnicești. Un bun duhovnic va fi, de asemenea, cel care, ca 

proprietar de bunuri materiale, știe să le folosească în scopuri bune și le folosește ca mijloace date de 

Dumnezeu pentru a-și îndeplini o misiune importantă pe pământ. 

29 Nu este necesar să fii sărac, disprețuit sau mizerabil pentru a fi numărat printre cei care mă 

urmează, așa cum nu este necesar să fii printre cei care suferă pentru a fi iubit de mine. În realitate, vă 

spun că, în conformitate cu voința mea, ar trebui să fiți întotdeauna puternici, sănătoși și stăpâni pe tot 

ceea ce am creat pentru voi. 

30 Când veți ști să fiți stăpâni pe moștenirea voastră, să apreciați fiecare har și să acordați fiecărui 

lucru locul său în viață? 

31 Vedeți cât de departe s-au îndepărtat oamenii de calea adevărului; totuși, în atotputernicia Mea, 

toate mijloacele sunt la dispoziția Mea pentru a-i face să se întoarcă la ea. Voi îndeplini această lucrare 

într-o singură zi, dar nu într-o zi precum cea pe care soarele o determină prin cursul luminii sale deasupra 

pământului, ci într-o zi spirituală care va fi umbrită de lumina Spiritului meu divin și în care eu, Bunul 

Păstor, voi continua să vă păzesc pașii pe lungul drum de pelerinaj. nu crezi că nu doare Duhul Meu de 

Tată când te abați de la calea pe care ți-am marcat-o cu sânge ca dovadă a iubirii Mele infinite? Întoarceți-

vă, întoarceți-vă pe cale, iubite oi, căci pe ea veți ajunge la obstacolul păcii. 

32 Veniți la Mine, mulțimi de oameni, dar veniți uniți! Nu trebuie să existe nici diviziuni, nici 

schisme în poporul meu, pentru că voi trebuie să dați lumii un exemplu de fraternitate și unitate. 

33 "Am mai mult de dat decât îmi cereți", v-am spus de multe ori, și vă întreb: credeți că acele spirite 

care au locuit pentru prima dată pe pământ puteau deja să-și imagineze toate minunile naturii care îi 

înconjurau în existența lor pământească? Acele ființe erau dornice să cunoască, să creeze, să recunoască, 

să posede liberul arbitru, dar nu și-au imaginat niciodată că această viață le va oferi o asemenea glorie. 

34 Acum că ai trăit (pentru mult timp) în această lume, pe care ai transformat-o dintr-un paradis într-o 

vale de lacrimi, dorești să te întorci la Viața Spirituală și Îmi ceri să nu-ți lipsească lumina și pacea pentru 

spiritul tău în acest dincolo, fără să te gândești că nu numai că îți voi da acest lucru, dar îți voi dezvălui 

multe mistere și îți voi arăta Sursa Vieții, de unde vei vedea, înțelege și iubi spiritual lucrarea Tatălui tău. 

Atunci veți înțelege că creația materială, cu toate perfecțiunile sale, nu este decât o reflectare sau o 

emblemă a glorioasei și eternei Vieți spirituale. 

35 Astăzi îmi cereți doar puțină pace și o scânteie de lumină; dar când într-o zi vă veți vedea 

înconjurați de splendoarea vieții spirituale, după ce vă veți lăsa trupul în sânul pământului, vă veți aminti 

că v-am spus pe pământ: "Tatăl are mai mult de dat copiilor Săi decât ceea ce îi cer ei". Dar nu uitați că 

trebuie să urcați pe scara cerului care duce spiritul la planul perfecțiunii și că efortul și dragostea voastră 

vă vor conduce până în vârf, unde meritele voastre vă vor face demni de înalta recompensă pe care v-o 

promit. 
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36 Lumina mea strălucește în organul mental al purtătorului de voce și devine cuvânt uman. 

Neîndemânatic este "gâtul" acestor organe ale înțelegerii prin intermediul cărora le vorbesc oamenilor, 

dure sunt inimile lor și neîndemânatice buzele lor; totuși, când lumina Mea le atinge, când raza Mea de 

lumină ajunge la mintea lor, propozițiile pe care le rostesc sunt hrană cerească pentru cei flămânzi de 

iubire și adevăr, sunt balsam și mângâiere pentru cei care vin străpunși de suferință și sunt o carte de 

lumină divină pentru cei care iubesc înțelepciunea. 

37 Mâncați și beți, îi spun spiritului vostru; în acest moment, pe masă sunt pâine și vin: pâinea este 

Cuvântul Meu, iar vinul este conținutul său spiritual. 

38 Mâncați și beți, căci de la sfârșitul anului 1950 nu veți mai auzi acest cuvânt. Profitați de acești ani 

în care încă mai primiți manifestarea Mea, pentru că atunci când va veni ceasul, nu Mă veți mai auzi în 

acest mod și veți plânge cu amar încercând să Mă convingeți să vă acord o altă perioadă de instruire; dar 

Eu vă spun dinainte: Dacă cuvântul unui rege nu este luat înapoi - imaginați-vă cu atât mai mult acest 

lucru este valabil pentru cuvântul unui Dumnezeu! 

39 Voia Mea se va face, căci mai curând ar înceta să mai strălucească trupul regal ceresc sau ar 

dispărea cerul și pământul decât să înceteze să se facă voia Mea. 

40 Veți avea multe de făcut după ce voi lua Cuvântul Meu de la voi. Tot ceea ce nu ați făcut acum sau 

nu ați putut face acum, va trebui să faceți în acele zile. 

41 Frații voștri nevoiași vă vor căuta și voi nu vă veți ascunde. Inima ta va fi o sursă de caritate și 

compasiune pentru cei nevoiași, iar tu Mă vei căuta în cel mai înalt tărâm al minții tale, unde vei primi 

inspirații divine. 

42 Nu vei fi scutit de încercări, dar acestea vor servi la întărirea spiritului tău și vor arăta oamenilor cu 

puțină credință predarea ta (la voia lui Dumnezeu) și înălțarea ta spirituală. 

43 Fericiți cei care urmează voința mea cu blândețe și supunere, căci în ei vor fi darurile păcii, 

înțelepciunii și spiritualizării. 

44 Astăzi îi caut pe cei care nu au înțeles sensul vieții, pe cei care nu știu care este adevărul, pe cei 

slabi care eșuează în fiecare demers, în fiecare proiect, în fiecare pas. Iar eu le spun: Veniți să ascultați 

acest Cuvânt și vă veți simți întăriți cum nu ați mai fost niciodată. Credința vă va da o putere invincibilă, 

iar cunoașterea Doctrinei Mele vă va da o lumină care nu se va stinge niciodată. 

45 Niciunul dintre cei care se trezesc astfel nu se va mai afunda în letargie sau nu se va opri pe calea 

dezvoltării. Cine privește această lumină va putea spune că vocea mea l-a chemat întotdeauna și că 

prezența mea i s-a revelat la fiecare pas pe drumul vieții, astfel încât nu va mai putea niciodată, nici măcar 

într-un moment critic, să spună că nu a avut parte de lumină. 

46 Fericiți sunt cei care, fără teamă de lume, se străduiesc să aducă această lumină fraților lor, 

răspândind astfel adevărul și semănând pacea. Ei vor recunoaște calea care duce la împărăția cerurilor. 

47 Libertatea voinței, pe care ați folosit-o adesea pentru a lua o cale greșită, va fi afectată de dreptatea 

mea; dar va veni timpul când vă veți bucura pe deplin de acest dar și vă va servi pentru a face numai fapte 

demne de Tatăl vostru. 

48 Mulțimile, aveți credință în Mine și nu va fi nici o furtună care să vă împrăștie. Căci virtutea îi 

protejează pe cei care își ridică gândurile spre înălțimile cerului. 

49 În lumea de dincolo am o casă (pentru voi); a locui acolo va fi ca și cum ai citi o carte plină de 

minuni inepuizabile pentru spirit. Cât timp sunteți oaspeți pe pământ, trăiți cât mai bine și respectați 

întotdeauna poruncile Legii mele. Fiți puri și căutați perfecțiunea, frumusețea, bunătatea; fiți folositori 

aproapelui vostru. În acest fel veți aduna valorile care, atunci când vă veți desprinde de materie, vă vor 

însoți sufletul în trecerea spre eternitate. 

50 Conștientizează-ți darurile, descoperă-ți puterile, înțelege-ți misiunea și apoi vino fără grabă pe 

cale până când vei ajunge acolo unde iubirea mea de Tată te așteaptă pentru a-ți da răsplata. 

51 Acum, când mulțimile de oameni doresc Cuvântul Meu, așa cum au făcut-o în Era a Doua, există 

unele suflete printre ei care au auzit Cuvântul Meu în ambele epoci. S-ar putea să li se pară diferită în 

forma ei, în formularea ei, atunci când o compară cu cea pe care am dat-o prin gura lui Isus; dar vă spun cu 

adevărat, înțelesul ei este același și nu se va schimba niciodată. Cuvântul meu vă arată calea pe care v-am 

oferit-o în orice moment - o cale pe care vreau ca spiritul vostru să strălucească prin lumina pe care o 

trimite Maestrul vostru. 
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52 Cursul obișnuit al vieții tale va fi brusc biciuit de furtuni puternice, dar după aceea, în infinit, va 

străluci lumina unei stele, ale cărei raze vor da pacea, lumina și liniștea de care spiritul întrupat are nevoie 

pentru a reflecta asupra eternității. 

53 Simțiți prezența Mea, sunt aproape, foarte aproape, de inima acestei umanități. Îi vorbesc pentru ca 

ea să se trezească din somnul său adânc și, cu perseverență, aprind calea fiecărei ființe pentru ca ea să 

pornească în dorința de a primi mila Mea. 

54 Manifestările Mele și dovezile Mele printre oameni vor fi atât de clare și de strălucitoare în acel 

moment, încât ei vor exclama: "Este Domnul!". La fel ca în zilele când am umblat pe pământ ca om, 

oamenii au exclamat mirați de mărețele Mele lucrări: "El este Fiul lui Dumnezeu!". 

55 Din nou, cei muți vor vorbi, orbii vor vedea, șchiopii vor merge și morții vor învia. Aceste minuni 

se vor întâmpla pentru unii în domeniul spiritual, iar pentru alții și în cel material, îi voi uimi pe oamenii 

de știință, iar atunci când îi vor întreba pe cei care au trăit astfel de minuni mărețe cum au realizat acest 

lucru, le vor răspunde de fiecare dată că a fost prin rugăciune și credință. 

56 Zvonurile despre toate aceste miracole și mărturiile concrete ale adevărului lor vor fi cunoscute din 

toate părțile lumii, atât în marile orașe, cât și în satele mai mici. Atunci, inimile împietrite ale celor care 

sunt insensibili la manifestările spirituale vor începe să simtă prezența Mea, până când va veni momentul 

în care un strigăt de credință și exaltare va izbucni din inimile lor, pentru că vor înțelege că Hristos s-a 

întors în omenire și că El este prezent în fiecare inimă. 

57 M-am făcut cunoscut prin intermediul organului vostru de înțelegere pentru a vă lăsa moștenire 

Cartea Mesajelor Mele și a Revelațiilor Mele Divine, pe care le veți trimite umanității la momentul 

potrivit. Căci în acest Mesaj ceresc, pe care îl trimit lumii prin mijlocirea voastră, oamenii vor putea găsi 

explicația multor mistere pe care nu au reușit să le înțeleagă. 

58 Nu porniți ca ambasadori ai învățăturii mele dacă nu ați înțeles-o clar și dacă nu puteți da mărturie 

de iubire pentru semenii voștri prin faptele voastre, căci atunci nu veți aduce roade bune. Ați fi ca acei 

ucenici care se roagă pentru pacea națiunilor, dar care sunt incapabili să creeze pace în propriile case. 

59 Dificilă este misiunea mulțimilor care au ascultat Cuvântul Domnului în Era a treia, pentru că 

trebuie să poarte acest mesaj în inimile lor cu puritatea cu care l-am dat, deoarece lumina lor trebuie să fie 

pentru omenire ca acea stea din Orient care i-a condus pe privitorii de stele și pe păstori în prezența 

Domnului lor. 

60 Potolește-ți setea cu apa cristalină a acestei surse inepuizabile; prospețimea ei te va ajuta să-ți porți 

crucea cu răbdare și înțelegere. 

61 Eu sunt viața care se revelează în mod constant spiritului tău; dar nu uita: așa cum tu porți viața în 

tine, tot așa și moartea, care pune capăt căilor oamenilor pe pământ, umblă alături de fiecare creatură 

umană. 

62 Iată ce vă spune Maestrul pentru ca voi să nu lăsați să treacă orele, zilele și anii fără să creați ceva 

pe care spiritul vostru să poată culege mâine, când va veni ceasul să vă dea recolta. 

63 O mare credință, curaj și prezență de spirit sunt necesare oamenilor în acest timp de judecată 

pentru a nu ceda în marile încercări. Aceasta este ceea ce vreau să răspândesc pe pământ prin învățătura 

mea, pentru a hrăni speranța umanității. Timpul judecății este aici, când, dacă ai ști să observi, ai vedea 

lumina răsărind în mijlocul durerii și al păcatului. 

64 Forțele materiale și spirituale conduc omenirea, toate vorbesc despre judecată și îl fac pe omul 

greoi și needucat să tremure la fel de mult ca și pe omul de știință. 

65 Legiunile de suflete care rătăcesc fără țintă în lume, bătând în diferite moduri la ușile inimilor 

oamenilor, sunt adesea voci care vor să vă spună să vă treziți, să vă deschideți ochii la realitate, să vă căiți 

de greșelile voastre și să vă reînnoiți, pentru ca mai târziu, când vă veți părăsi trupul în sânul pământului, 

să nu mai trebuiască să plângeți, așa cum au făcut ei, pentru singurătatea, ignoranța și materialismul 

vostru. Recunoașteți în aceasta cum lumina izvorăște chiar și din întuneric, căci nicio frunză din copac nu 

se mișcă fără voia Mea; de asemenea, acele manifestări spirituale care cresc zi de zi vor inunda în cele din 

urmă oamenii în așa fel încât, în cele din urmă, vor învinge scepticismul umanității. 

66 Hristos, care a făcut ca sufletele pământești să părăsească pe cele posedate și care și-a manifestat 

puterea divină prin ascultarea lor față de El, a fost întotdeauna în Tatăl, iar de acolo poruncește și își 
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realizează voința în fiecare dintre aceste ființe. El se folosește de lumina unora și uneori chiar de confuzia 

altora pentru a duce la îndeplinire sfaturile Sale înțelepte în destinul copiilor Săi mult iubiți. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 88  
1 Cât de plăcut îmi este cântecul păsărilor și parfumul florilor; dar, cu adevărat, vă spun că Duhul 

Meu este mai încântat de rugăciunea voastră atunci când vine la Mine învăluită în gânduri mai puternice și 

cu hotărâri ferme de îmbunătățire. 

2 Vă îndoiți de atingerea inocenței unei păsări sau a frumuseții unei flori, pentru că vă judecați doar 

după hainele voastre sărăcăcioase sau după vreun cusur fizic al învelișului vostru trupesc; dar nu vedeți 

spiritul, această ființă înzestrată cu frumusețe și har ceresc. Spiritul este lumină, inteligență, iubire, 

înțelepciune, armonie, eternitate, iar toate acestea lipsesc păsărilor și florilor. Căutați frumusețea spiritului, 

ea va fi în voi ca o oglindă care reflectă cu fidelitate chipul Creatorului. Nu vă străduiți atât  de mult pentru 

frumusețea voastră exterioară, deși vă spun să nu neglijați nimic din ființa voastră. 

3 Puritatea trupului nu este în contradicție cu spiritualitatea, dar nu uitați că spiritul este înaintea 

trupului. Amintiți-vă că v-am mai spus: Păstrați vasul curat în exterior și în interior. 

4 Dacă cineva ar crede că Cuvântul Meu este prea simplu pentru a veni de la Dumnezeu, îi spun că 

trebuie să țină cont de faptul că oamenii simpli și needucați sunt cei care au venit să Mă asculte, iar Eu 

trebuie să le vorbesc în așa fel încât să Mă înțeleagă. Dar dacă doriți idei și explicații mai profunde, le 

spun tuturor celor care au considerat că manifestarea Mea este slabă, să se pregătească în interior și să se 

conecteze cu Divinitatea Mea de la spirit la spirit, ceea ce aștept de la oameni. Atunci o inspirație atât de 

profundă va ajunge în mințile lor încât vor trebui să-mi spună să nu le vorbesc în termeni pe care numai 

Dumnezeu îi poate înțelege. Vă spun din nou, ca în Era a doua: "V-am dat învățături pământești și nu 

credeți. Cum puteți crede, când v-am dat cele cerești? 

5 Atunci când inima are o bună credință și mintea este liberă de prejudecăți și idei neclare, se 

apreciază mai bine viața și se vede adevărul cu mai multă claritate. Pe de altă parte, atunci când există 

îndoială sau vanitate în inimă și eroare în minte, totul pare neclar și chiar și lumina apare ca întuneric. 

6 Căutați adevărul, el este viața, dar căutați-l cu dragoste, cu smerenie, cu perseverență și cu 

credință. 

7 Să nu credeți că Mă simt rănit dacă cineva nu crede în prezența Mea la această manifestare, pentru 

că nimic nu va afecta adevărul Meu. Câți oameni s-au îndoit de existența unei Ființe Divine care a creat 

toate minunile universului, și totuși soarele nu a încetat să le dea lumina sa din această cauză. 

8 Câte drumuri dubioase și câte bogății de prisos a trebuit să lași în urmă pentru a urma acest traseu! 

Dar cât de repede ai simțit pacea și puterea ca o compensație pentru renunțările tale. Motivul este că nu ați 

fi putut face parte din ambasadorii Mei dacă nu v-ați fi schimbat viața înainte. 

9 Lămpile credinței sunt cele care luminează lumea, iar eu vreau ca voi să fiți purtătorii acestei 

lumini. O, dacă ați înțelege că prin credință și fapte bune ați putea obține totul! 

10 Faceți provizii de "arme" pentru că se apropie vremurile grele. Vedeți cum a rodit răul în lume. 

Deasupra atâtor dezordine și confuzie, lumina Spiritului Meu strălucește puternic și pătrunde în toate 

popoarele pământului. Nimic nu va putea să-mi întunece lumina. Privește cum bântuiesc spiritul oamenilor 

la fiecare pas și le arăt adevărul ca pe o cale sigură. 

11 Este necesar să știți că această viață v-a fost dată pentru ca spiritul vostru să reușească să facă un 

pas înainte pe scara perfecțiunii și a progresului. Dar nu este suficient ca spiritul să cunoască aceste 

învățături dacă, încercând să le dezvăluie cărnii, nu găsește o ureche. 

12 În acest moment, inimile sunt câmpuri aride în care Spiritul nu-și poate germina sămânța și, de 

aceea, pentru că știam de mult timp că omenirea va ajunge la acest nivel de materialism, v-am dat 

promisiunea de a reveni - o promisiune pe care o îndeplinesc în prezent printre oameni. 

13 Am venit ca Semănătorul Divin pentru a căuta sufletul tău pierdut sub umbrele păcatului, pentru a 

pune în el din nou sămânța iubirii și pentru a-i spune să o semene și să o cultive în inima care i-a fost 

încredințată. 

14 Vedeți cum sunteți îngroziți de veștile pe care le primiți de la națiunile aflate în război, ceea ce v-a 

făcut să vă rugați. Iar eu vă spun că este bine să vă rugați, dar dincolo de asta trebuie să vă străduiți ca 

pacea să intre și în inima voastră, pentru ca din ea să curgă iubirea și mila, dacă vreți să împărtășiți aceste 

daruri cu cineva. 
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15 Astăzi aveți sarcina de a face pace între oameni, de a-i aduce la reconciliere, de a-i încuraja să se 

iubească unii pe alții; căci în spatele acestei misiuni sublime se află o datorie străveche pe care o aveți față 

de Domnul vostru și față de frații voștri din diferitele popoare ale pământului. Cine știe ce a semănat în 

vremurile trecute? Cine îi cunoaște lucrările din viețile anterioare? 

16 Cunoașterea intuitivă pe care spiritul tău a lăsat-o să curgă în carnea ta nu a fost suficientă pentru a 

te face să bănuiești și astfel să accepți sarcina ta de reparare. A trebuit să Mă umanizez și să-mi fac vocea 

audibilă pentru voi prin intermediul ființelor umane, pentru a vă permite să recunoașteți în mod clar tot 

ceea ce voi ați vrut neapărat să considerați un secret și care este la fel de natural ca și nașterea, creșterea și 

moartea corpului. 

17 Dacă știința voastră vă dezvăluie treptat misterele profunde ale vieții umane - de ce atunci o știință 

superioară, cum este Înțelepciunea Mea Divină, nu v-ar fi luminat cu cunoașterea Vieții Spirituale și 

Eterne? 

18 Am început prin a vă spune cine ați fost și cine sunteți, pentru a vă da o idee despre cine veți fi 

după aceea. 

19 "Creșteți și vă înmulțiți", i-am spus omului când l-am făcut să apară pe pământ. Am spus cuvinte 

asemănătoare spiritului tău când l-am făcut să se ridice la lumina vieții. 

20 Acum, că știți acest lucru, cine poate ști cât de departe poate ajunge sufletul în evoluția sa 

ascendentă? Cine dintre voi își poate imagina până unde au ajuns în perfecțiunea lor cei care s-au apropiat 

foarte mult de Mine? 

21 Sufletul este ca o sămânță pe care am pus-o în fiecare ființă umană. Iubiți-o, lăsați-o să crească, 

prețuiți-o; ea se va dezvolta în voi și se va înmulți în virtuți și perfecțiuni care vor servi fericirii voastre și 

glorificării Celui care v-a dat existența. 

22 Accept omagiul vostru de iubire și vă binecuvântez. Vin și cei care îmi cer o soluție la problemele 

lor de pe pământ, cei care, obosiți de nevoile materiale, și-au pierdut pacea sufletului. Cu toții vin cu un 

pachet de necazuri în suflet. Dar când simt prezența Mea, ei uită de suferință, pentru că își dau seama că 

cel mai bun balsam vindecător este conținut în Cuvântul divin. Accept ofranda fiecăruia, care pentru unii 

este credința, iar pentru alții este iubirea. 

23 Aici Mă aveți pe Mine ca Tată și ca Stăpân. Eu vin în spirit, dar nu vă îndoiți de prezența mea, 

pentru că ochii voștri umani nu mă văd. 

24 De la perfecțiune cobor pe scara dezvoltării spirituale, care i-a fost arătată lui Iacob într-o revelație, 

pentru ca vocea Mea să fie auzită pe toate planurile existenței. 

25 Pentru ca omenirea să fie sigură că îi vorbesc în mod spiritual și că vocea mea cerească este cea 

care își revarsă învățăturile asupra spiritului vostru, m-am făcut cunoscut prin intermediul organului minții 

oamenilor ignoranți și simpli, anunțându-vă astfel dialogul meu de la spirit la spirit. 

26 Acest mesaj este destinat întregii omeniri, dar acum îl încredințez acestui popor pentru ca el să 

ajungă la națiuni, popoare și provincii ca mesager al Maestrului său. Este lumina care îi va determina pe 

oameni să nu meargă orbește spre vremurile de luptă. 

27 Lumea nu ar trebui să se aștepte la un nou Mesia. Când am promis că voi veni din nou, v-am dat de 

asemenea să înțelegeți că venirea mea va fi spirituală; totuși, oamenii nu au știut niciodată cum să se 

pregătească pentru a mă primi. 

28 În acele zile, oamenii se îndoiau că Dumnezeu se poate ascunde în Isus, pe care îl considerau un 

om ca și ceilalți și la fel de nefericit ca oricine. Cu toate acestea, având în vedere lucrările puternice ale lui 

Hristos, oamenii au ajuns mai târziu să creadă că în acel om care s-a născut, a crescut și a murit în lume se 

afla Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în prezent, mulți oameni ar accepta venirea Mea doar dacă aș fi un 

bărbat, așa cum am fost în Era a doua. Dovezile că Eu vin în Spirit și că Mă fac astfel cunoscut umanității 

nu vor fi recunoscute de toți, în ciuda mărturiilor, căci materialismul va fi ca o bandă întunecată în fața 

ochilor unora. 

29 Câți ar vrea să-L vadă pe Hristos suferind încă o dată pe pământ și să primească o minune de la El, 

să creadă în prezența sau în existența Lui. Dar vă spun cu adevărat, nu va mai fi pe acest pământ nici o 

iesle care să Mă vadă născut ca om, nici un alt Calvar care să Mă vadă murind. Acum, toți cei care se 

ridică la viața adevărată Mă vor simți născut în inimile lor, așa cum toți cei care se încăpățânează să 

persiste în păcat Mă vor simți murind în inimile lor. 



U 88 

40 

30 Transferați tot ceea ce a făcut Isus în acel moment din material în spiritual și din uman în divin și 

veți avea Patimile Sale prezente în viața voastră. 

31 Unii dintre cei care Mă așteptau cu ardoare nu Mi-au simțit prezența în momentul în care am venit 

la ei, pentru că aveau o idee preconcepută despre natura venirii Mele, iar această idee nu corespundea 

realității. Când M-am prezentat acestui popor de aici, ei M-au așteptat cu o premoniție care era sentimentul 

intuitiv al spiritului lor; dar nu s-au hotărât niciodată asupra formei concrete a venirii Mele. Astfel s-a 

întâmplat că atunci când Ilie Înaintemergătorul le-a anunțat Cuvântul Meu - manifestându-se prin organul 

minții celui care a fost ales printre primii chemați din acea vreme - și le-a inspirat acelor martori ai 

primelor manifestări să se pregătească lăuntric, ei au fost plini de încântare și credință, pentru că au simțit 

că Domnul venea la oameni și că forma apariției Sale era în armonie cu ceea ce profeții din primele 

timpuri au proclamat și cu ceea ce Maestrul a promis mai târziu. 

32 Iubiți discipoli, voi care ați auzit vocea Mea de multe ori în timpul proclamării Mele prin 

intermediul organului uman al intelectului - reîmprospătați-vă cu instrucțiunile pe care vi le dau, căci 

mâine va trebui să le explicați semenilor voștri. 

33 Atunci când vă repet ocazional aceeași lecție, rețineți că v-o dau întotdeauna într-o formă diferită, 

pentru ca să o înțelegeți mai bine. 

34 Într-adevăr, voi toți sunteți copii ai luminii, de vreme ce v-ați născut din Mine; dar, în timp ce unii 

dintre voi au rămas statornici în bunătate și au avut grijă ca lumina voastră să nu se întunece, alții s-au 

rătăcit pe căi greșite care duc sufletul în întuneric. Pasiunile inferioare, egoismul, aroganța, materialismul, 

ignoranța și toate viciile sunt forțele întunecate care întunecă rațiunea, înăbușă simțurile și îi îndepărtează 

pe oameni de la calea indicată de vocea conștiinței lor. 

35 Cât de multe suflete s-au îndepărtat de căile Mele și și-au văzut lumina interioară stinsă. Dar va 

veni ceasul în care ei înșiși vor pleca în căutarea clarității luminii Mele, pentru că s-au săturat să rătăcească 

în întuneric. 

36 Din Spiritul Meu ies scântei de lumină în număr infinit, scântei care se depun în fiecare dintre 

copiii Mei, precum mana care a hrănit poporul în deșert. 

37 Tot ceea ce vedeți că se întâmplă în acest moment, atât în domeniul spiritual, cât și în cel material, 

a fost deja anunțat. 

38 În trecut, au existat oameni care au prezis tot ceea ce trăia omenirea la acea vreme. Acești oameni 

au fost profeții Mei, copii ai luminii, care au sfătuit popoarele pentru ca ele să-și îndrepte pașii pe căile 

binelui. Acei profeți au prezis întunericul necazului și al distrugerii ca rezultat al indiferenței omenirii față 

de chemările Domnului lor. 

39 Acum, voi, care vă simțiți nedemni de harul Meu, vă puteți întreba: "Cum se face că au existat 

oameni cărora Dumnezeu le-a arătat lumina Sa și pe care i-a făcut să audă vocea Sa atunci când le-a făcut 

cunoscute mesajele Sale, iar pe de altă parte, El s-a ascuns de privirile majorității copiilor Săi?". La aceasta 

vă răspund că acei oameni care au reușit să se conecteze cu Spiritul Meu nu s-au bucurat de niciun 

privilegiu. Ei au avut grijă doar să păstreze curată lumina spiritului lor, pentru a permite ca gândul și 

inspirația lui Dumnezeu să se reflecte în mintea lor. 

40 Nu v-am spus Eu, prin gura unuia dintre acești iluminați, că va veni o vreme când orice ochi Mă va 

privi? Acum vă spun că acel timp va fi atunci când oamenii își vor pregăti mințile pentru a simți prezența 

Mea. Unde este privilegiul câtorva, când sunt daruri care aparțin oricărui duh? 

41 Așa cum ați experimentat că știința voastră umană a fost capabilă să transforme viețile oamenilor, 

tot așa veți experimenta și voi cum învățătura Mea vă va transforma existența în scurt timp. 

42 Rațiunea, dreptatea și iubirea își vor lua locul în inimile celor care au căutat să trăiască fără virtute, 

deși aceasta este conținutul și rațiunea cea mai esențială a existenței, atât a spiritului, cât și a trupului. 

43 Dar odată ce oamenii trăiesc în adevăr, veți vedea o nouă închinare la Dumnezeu izvorând din 

inimile oamenilor, plină de simplitate și spiritualitate. Fanatismul religios, prejudecățile și idolatria vor 

cădea, anihilate în fața luminii adevărului pe care fiecare conștiință o va radia. 

44 Oamenii vor fi măreți în virtute și umili în fața voinței și legii Mele, iar cei care se credeau zei pe 

pământ pentru că au căutat doar puterea pământească și au disprețuit comorile spiritului vor trebui să 

treacă prin încercări severe. 
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45 Lucrați cu Mine, pentru că îi voi lăsa pe toți să participe la lucrarea Mea și astfel veți vedea în cele 

din urmă că se va realiza tot ceea ce v-am anunțat. 

46 Dă-Mi o locuință în spiritul tău. Înțelegeți că Eu caut templul nepieritor pe care voi trebuie să-l 

construiți pentru Mine aici. Vreau să locuiesc în inima ta și să-mi fac simțită prezența în fiecare dintre 

lucrările tale, și doresc ca lampa nestinsă a credinței tale să ardă în acest sanctuar. 

47 Discipoli ai Erei a Treia: Uniți-vă cu toții în Cuvântul Meu, astfel încât momentul plecării pentru a 

răspândi Învățătura Mea să vă găsească pregătiți. 

48 Responsabilitatea ta față de Mine și față de aproapele tău este incomensurabilă. Faceți ca adevărul 

să strălucească, trăiți pentru el și, dacă este necesar, muriți pentru el. 

49 Amintiți-vă că iubirea Tatălui vostru s-a făcut om în Isus și că viața lui a fost dedicată proclamării 

și apărării adevărului. Luați-l ca exemplu pe Maestrul vostru, dar dacă vă simțiți prea slabi pentru a urma 

pașii mei, lăsați-mă să intru în inima voastră și să trăiesc în ea, și vă asigur că prezența mea vă va întări în 

luptă. 

50 De ce te temi să nu fii util? Întoarceți-vă privirea spre trecut și gândiți-vă că, în Epoca a doua, deși 

în Iudeea existau oameni care erau considerați înțelepți și alții care se lăudau că sunt curați la inimă, Eu nu 

i-am ales nici pe unii, nici pe alții pentru a forma grupul Meu apostolic. Erau doisprezece oameni săraci, 

needucați, simpli și umili, care au ascultat chemarea mea când le-am spus: "Veniți și urmați-mă". 

51 Acum vă spun că nu mă folosesc de cei învățați sau de cei drepți, ci de cei umili, de cei care sunt 

flămânzi de pace, de iubire și de lumină. Așadar, ieșiți pe căile pământului fără teama că oamenii vă vor 

încorona cu spini prin ingratitudinea lor, prin batjocura și asprimea lor, și aveți încredere că va veni 

vremea când vor înțelege mesajul pe care le-ați adus. 

52 Iertați insultele pe care vi le pot face oamenii, spunând cu cuvintele Mele de pe cruce: "Tată, iartă-

i, căci nu știu ce fac", și amintiți-vă că oamenii poartă o cruce atât de grea și o coroană atât de dureroasă, 

pe care nici unul dintre voi nu și-o poate imagina. 

53 Poartă în cuvântul tău, precum și în privirea și în inima ta zorii care anunță zorii unui timp de 

dreptate pentru cei care suferă. 

54 În trecut, inima ta a fost un mormânt în care ai păstrat Numele Meu ca pe ceva fără viață. Astăzi, 

acel mormânt a fost transformat într-un altar pe care arde torța credinței. De ce nu s-ar transforma mâine 

acel altar într-o scară spirituală pe care să urci, făcându-i pe toți cei pe care i-ai salvat să vină la Mine? 

55 Timpul predicării voastre se apropie și, când veți intra în el pregătiți, așa cum este voința Mea, veți 

fi surprinși să vă auziți vorbind despre evenimente pe care nu le-ați trăit, gândit sau auzit niciodată. 

56 Toate acestea se vor întâmpla atunci când pașii tăi pe calea vieții adevărate vor începe să devină 

siguri, iar pentru câteva momente vei simți că te afli în împărăția lui Dumnezeu. 

57 Văd că atât de mulți dintre discipolii mei sunt animați de speranță și cred cu tărie că puterea iubirii 

mele și puterea de convingere a adevărului trebuie să transforme această umanitate. 

58 Alții, însă, dau dovadă de scepticism, pentru că nu înțeleg acea lume pe care v-o anunț acum - cu 

oameni și națiuni care se iubesc unii pe alții și cu o umanitate care știe să-i ofere Domnului său o adorație 

spirituală, lipsită de orice înșelăciune de sine. 

59 Dacă credeți în Mine, puteți avea încredere că puterea Mea este infinit mai mare decât cea a 

păcatului omului și că, prin urmare, omul și viața lui trebuie să se schimbe de îndată ce păcatul cedează în 

fața luminii adevărului și a dreptății. 

60 Vă puteți imagina viața în această lume odată ce oamenii vor face voia lui Dumnezeu? 

61 Gândiți-vă, gândiți-vă la toate acestea, pentru ca în inimile voastre să se contureze treptat dorința 

ca acest moment să vină, chiar dacă cei care îl vor trăi nu veți fi voi, ci copiii generațiilor viitoare. 

62 Vă spun din nou că nu trebuie să vă feriți de confruntare. Așadar, spuneți-le semenilor voștri cu 

cea mai mare naturalețe că Domnul a venit la voi. 

63 Spuneți-le că Cel care a murit pe Cruce a fost Iisus, Trupul în care Hristos S-a ascuns, Templul 

Viu în care a locuit Cuvântul lui Dumnezeu; dar că Hristos, Iubirea Divină, trăiește și vine în Duhul Sfânt 

la copiii Săi pentru a-i învăța calea care îi va conduce în Împărăția Sa Spirituală. 

64 Dacă te întreabă unde am fost până când a sosit Ora venirii Mele, spune-le că am fost în orice duh, 

așteptând ca inimile oamenilor să Mă dorească și ca vocea lor să Mă cheme. 
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65 Da, oameni buni, veți vorbi; veți vorbi pentru ca surzii să audă și veți spune tuturor că nu am venit 

astăzi ca om, motiv pentru care frumoasa Maria nu a venit pe pământ în acest moment pentru a Mă sluji ca 

Mamă. Dacă sunteți întrebați despre ea, spuneți că Spiritul ei locuiește în Sanctuarul Eternului, de unde 

trimite asupra tuturor copiilor săi radiațiile iubirii sale materne infinite. 

66 Vă citesc în inima voastră și, în timp ce unii spun că nu este posibil ca Eu să vin la voi, 

considerând că păcatele voastre vă fac nedemni de un har atât de mare, alții cred că tocmai aceste 

fărădelegi sunt motivul prezenței Mele printre voi. Îmi face plăcere să contemplați și să nu treceți 

nepăsători pe lângă Cuvântul Meu, pentru că de contemplarea și de studiul vostru va depinde progresul 

vostru. 

67 Ați observat cum v-am citit inimile? De aceea vă spun că genele sunt mai departe de ochii voștri 

decât prezența Mea este departe de voi. De aceea, cel ce se rușinează de păcatele sale să știe că Eu sunt 

iertarea și să se purifice la Cuvântul Meu. 

68 Apreciați valoarea fiecăreia dintre învățăturile Mele, ascultați-mă cu atenție, treziți-vă. Rămâneți 

conștienți de faptul că am indicat anul 1950 ca fiind anul plecării Mele. Dar vreți ca Eu să pun capăt 

Cuvântului Meu înainte de acel moment din cauza lipsei voastre de dragoste și de interes pentru el? Anul 

acesta se apropie deja și ce îmi veți oferi atunci? Te vei lepăda din nou de Mine și Mă vei răstigni? 

Veghează și roagă-te, iar când va veni acel moment, vei fi puternic. 

69 Dacă Mi-aș retrage Cuvântul Meu înainte de timpul pe care l-am stabilit, ați avea motive să vă 

simțiți orfani. Dar dacă o voi încheia în 1950, nu veți putea justifica nicio nemulțumire, deoarece ați primit 

totul în timpul manifestării mele. 

70 Vai de cei care uită Cuvântul Meu, chiar dacă l-au auzit, pentru că vor vărsa lacrimi în dorința 

Domnului lor și vor găsi pe calea lor doar falși Hristoși, care se vor arăta că le vorbesc în același mod în 

care M-am făcut cunoscut, dar cu un cuvânt fără esență de viață și fără adevăr, care îi va aduce în confuzie. 

Nu ți s-ar părea dureros dacă o lumină falsă te-ar face să pierzi calea pe care Cuvântul Meu a pavat-o 

pentru tine cu atâta iubire? De aceea vă vorbesc frecvent, pentru ca voi să rămâneți plini de Cuvântul Meu 

și să-i recunoașteți esența. 

71 Voi toți sunteți păcătoși, dar eu v-am primit ca ucenici. Căci toate au fost învățăturile Mele și tot ce 

am auzit, plângerile oamenilor ajung la Mine. Cu aceeași iubire primesc și iau în seamă în nevoile lor atât 

pe bogatul avar, pe cel puternic, pe monarh, pe conducătorul, cât și pe cel fratricid sau pe cel care face rău, 

pe cel umil, cât și pe cel flămând de dreptate. Am răspuns la rugăciunile tuturor fără să mă opresc vreodată 

să le judec religia sau credința, pentru că și acest lucru aparține libertății de voință cu care a fost înzestrat 

fiecare spirit. 

72 De aceea trimit lumina mea tuturor, căci oricine își iubește religia sau prețuiește un ideal spiritual 

este în căutarea adevărului și a eternității. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 89  
1 Ți-ai purtat crucea în spate, problemele vieții au fost ca o povară pentru sufletul tău, dar crucea 

spirituală care există în destinul tău nu ai luat-o încă pentru a Mă urma. 

2 A sosit ceasul ca oamenii să se ridice pentru a trăi din ce în ce mai mult pasiunea lor spirituală și 

să-și îmbrățișeze crucea. 

3 Această vorbă pe care v-am învățat-o și pe care am pecetluit-o cu Sângele Meu pe Calvar: "Iubiți-

vă unii pe alții", va înflori în cele din urmă în inima umanității. 

4 Iubirea mea pentru voi nu putea permite să vă pierdeți și, de aceea, v-am dat un Cuvânt cu valoare 

eternă în Isus, care trebuia să vă ajute în orice moment, pentru ca voi să puteți ajunge la mântuire. 

Cuvântul divin s-a făcut om pentru a vă salva. Știi dacă spiritul tău nu s-a întrupat în acest moment pentru 

a-și salva frații și surorile? 

5 Isus a fost "Cuvântul" lui Dumnezeu pe acest pământ; totul în legătură cu El vorbea - nu numai 

cuvintele Sale, ci și faptele Sale, privirea Sa, gândurile Sale. Maestrul vostru vă spune acest lucru pentru 

că voi puteți imita acest exemplu. Nu vă lipsesc capacitățile pentru asta; este suficient să iubiți și să aveți 

inima plină de bunăvoință, pentru ca aceste capacități care dorm în ființa voastră să se trezească și să se 

exprime. 

6 Ia-ți crucea și urmează-Mă în umilință. Credeți că, în timp ce mângâiați pe cineva, aducând pace 

unei inimi sau lumină unui spirit, eu voi fi atent la tot ceea ce ține de viața voastră materială și nu voi 

neglija nimic. 

7 Credeți că, atunci când vorbesc cu spiritul vostru, arunc o privire în inima voastră pentru a 

descoperi în ea grijile, nevoile și dorințele sale. 

8 Noua zare îi luminează pe oameni, lumina ei va aprinde credința în inimile oamenilor. 

9 Iubiți discipoli, nu vă obișnuiți cu Cuvântul Meu, astfel încât, de fiecare dată când îl auziți, inima 

voastră să simtă că această sămânță divină a căzut în cea mai profundă sensibilitate a sa. 

10 Voi, suflete care căutați lumina, veniți la Mine și ascultați acest Cuvânt. Inimi triste, lăsați vocea 

Mea să vă readucă speranța. Voi, trupuri încovoiate de o cale dificilă a vieții, căutați putere în Mine și 

îndreptați-vă din nou. 

11 O, suflete care mă ascultați, nu lăsați problemele vieții pământești să vă marcheze și cu atât mai 

puțin să vă îndoaie. Căutați lumina care conține fiecare încercare, pentru ca ea să vă ajute să deveniți 

puternici și cumpătați. 

12 Dacă sufletul nu reușește să supună trupul, acesta din urmă îl va îndupleca și îl va domina; din 

acest motiv, sufletele devin slabe și cred că mor odată cu carnea. 

13 Acum caut spirite, așa cum odinioară căutam inimi pentru ca ele să se iubească între ele. 

14 Astăzi am venit să vă învăț o iubire care este dincolo de cea umană, o iubire care va uni toate 

lumile. 

15 Cuvântul meu vă dezvăluie că destinul vostru nu se limitează la viața pământească, ci că trebuie să 

vă continuați misiunea în lumea spirituală. 

16 Eu formez un popor care se va ridica ca o mare armată, condus de cei o sută patruzeci și patru de 

mii de oameni marcați de lumina mea, ca de torțe care luminează calea. 

17 Soldați ai păcii vor forma acest popor, profeți și clarvăzători vor anunța ceea ce va veni; medici 

fără știință umană vor vindeca bolnavii cu balsamul milei și al iubirii; consilieri inspirați de lumina mea 

vor vorbi despre învățături divine și amprenta lor asupra lumii va fi mărturia restaurării, reînnoirii și 

spiritualității. 

18 Acest popor nu va fi format doar din oameni; din el vor face parte și mari armate de spirite de 

lumină, ale căror arme invizibile îi vor ajuta pe cei care luptă pe pământ. 

19 Vrei să faci parte din acest popor? Ascultați vocea Mea, rugați-vă, lăsați deoparte slăbiciunea 

trupului și începeți să aplicați învățăturile Mele printre semenii voștri. 

20 Cum ar putea cei care se simt obosiți să transmită putere? Cum ar putea bolnavii să-și vindece 

semenii care și-au pierdut sănătatea? Întăriți-vă și hrăniți-vă cu Mine, ca să vă puteți duce crucea cu 

bucurie. 

21 Iubiți oameni, Eu întind mantia Mea de iubire peste toate inimile. 
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22 În acest moment, Eu strălucesc lumina Mea din infinit și vă pregătesc pentru ca mâine să puteți 

înțelege Cuvântul Meu, căci credința voastră nu este încă autentică. De câte ori v-ați întrebat dacă 

strălucirea lui Isus în această lume și în acest timp este o realitate. Treziți în voi înșivă o luptă în care, în 

timp ce Spiritul vă spune că revelația Mea este reală, carnea recalcitrantă, cu inima și creierul ei mic, se 

îndoiește, ezită și adesea neagă prezența Mea în această formă. 

23 Nu vă temeți, căci vă binecuvântez atât atunci când credeți și mă iubiți, cât și atunci când vă îndoiți 

de mine și vă abateți de la calea cea bună. Eu nu favorizez și nu fac distincții, am venit doar pentru a da 

umanității lumina, astfel încât toți să poată avea adevărul. 

24 Acest mesaj pe care vi l-am trimis la începutul Erei a Treia vă va aduce claritate și certitudine cu 

privire la ceea ce deține iubirea Mea divină și la ceea ce puteți aștepta de la dreptatea Mea perfectă. 

25 Eu sunt Semănătorul de Lumină și știu exact care este cel mai bun moment pentru a semăna și a 

secera. După ce vânturile au scuturat copacii și au uscat pământul, a venit vremea să semănăm, iar astăzi 

este exact momentul în care vânturile biciuiesc lumea și defrișează copacii. Acesta este un moment de 

durere în care începi să îți bei paharul suferinței. Bătălia dintre materie și spirit este aproape, bătălia 

binelui împotriva răului, a luminii împotriva întunericului, a adevărului împotriva minciunii. 

26 S-a scris de mult timp că atunci când omenirea va fi la apogeul depravării, când lumea va fi căzut 

în păcat, Dumnezeul vostru va veni să vă dea lumina Sa. 

27 În timp ce oamenii triumfă ucigând în acest timp, eu voi triumfa dându-le viață. Sarcina mea divină 

este de a salva suflete, nu ați reușit încă să înțelegeți ce înseamnă "Mântuitorul lumii". 

28 Viața bate în inimile voastre fără să Mă simțiți acolo, și totuși vă mirați că Duhul Meu luminează 

mințile voastre. Ce ți se pare ciudat că Mântuitorul este în căutarea sufletelor pierdute? V-ați întrebat când 

un cioban pleacă în căutarea unei oi pe care a pierdut-o? 

29 Încă dinainte de crearea ta, am știut că nu mă vei asculta și că te voi salva prin iubire. Știam că va 

trebui să întruchipez Iubirea Mea Divină în Isus, căruia oamenii îi vor da o cruce pentru tron. 

30 Am fost în Isus pentru a vă învăța puterea iubirii, care nu are limite, și pe care o revărsam mereu în 

cuvinte, în vindecări, cu Sângele Meu și cu iertarea Mea. Această iubire l-a trezit pe Lazăr și a iertat-o pe 

Magdalena. Dar voi credeți că este imposibil ca Eu să Mă întorc în lume, pentru că voi Mi-ați dat moartea 

în ea. Dar eu m-am întors în sânul Tatălui și voi nu ați înțeles că nu trebuie să mă mai simțiți și să vă 

imaginați ca pe o ființă umană, ci doar ca pe o iubire. 

31 Este adevărat că, în acele vremuri, iubirea divină vorbea prin buze pure, cum erau buzele lui Isus, 

și că acum se manifestă prin buzele păcătoșilor, prin care vă vestesc cuvântul meu pentru a vă transmite 

doctrina mea. Dar trebuie să vă mai spun că esența este aceeași în ambele cazuri și că, în acest moment, 

iubirea mea se manifestă într-o formă mai desăvârșită, deoarece vă fac pe voi înșivă portavocile mele, 

dându-vă astfel dovada că defectele voastre nu mă pot face să vă disprețuiesc. 

32 În timp ce unii pretind că oamenii prin care Mă manifest sunt blasfemiatori, Eu vă spun: sunt niște 

ciocârlii care anunță cu cântecul lor venirea unei noi zile. 

33 În multe lecții v-am luminat deja despre strălucirea mea spirituală asupra oamenilor, și totuși 

îndoiala voastră încă persistă. Ați dori să vă dau dovezi materiale precum cele pe care vi le-am dat în Era a 

doua, care au fost cerute de oamenii cu puțină credință pentru a crede în Mine. 

34 Dacă soarele radiază lumina vieții asupra întregii naturi și asupra tuturor ființelor și dacă stelele 

radiază și ele lumină asupra pământului, de ce nu ar radia și Spiritul divin lumină asupra spiritului omului? 

35 Acum vă spun: Oameni buni, intrați în voi înșivă, lăsați lumina dreptății, care își are originea în 

iubire, să se răspândească în întreaga lume. Lăsați adevărul Meu să vă convingă că, fără iubire adevărată, 

nu veți obține mântuirea sufletelor voastre. 

36 Știți ce am venit să fac din nou. Așa că țineți cont de învățătura Mea, care vă amintește de calea 

cea bună. Până când lumea nu va fi ajuns la adevărata spiritualitate, nu voi înceta să mă apropii de oameni, 

folosind toate mijloacele materiale și umane pentru a comunica cu ei. Aștept inspirația și evoluția ta 

ascendentă, precum și sosirea ta în eternitate. 

37 Aici, în această lume care vă pare atât de ostilă și care, în realitate, este un loc potrivit și favorabil 

pentru cei care știu să se folosească de virtute și de iubire, puteți deja să realizați ascensiunea spirituală. 

38 Sunt multe suflete care suferă, multe mame care plâng și multe inimi pline de durere. Lumea este 

plină de sânge, de boală și de suferință. Ajutați umanitatea, înnobilați-vă sentimentele, practicați mai multă 
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milă. Întindeți mâna pentru a-l ajuta pe aproapele vostru ca și cum ar fi copiii voștri, ascultați-l ca și cum 

ar fi fratele și sora voastră, atunci veți dărui iubire lumii, iar în adâncul inimii voastre veți simți reflectarea 

iubirii Tatălui vostru ca o mângâiere care vine peste voi pentru a vă încuraja să continuați lupta. 

39 Pas cu pas, clipă cu clipă, se apropie timpul când voi veni să locuiesc în sanctuarul Meu, care până 

acum a fost închis în inimile oamenilor. 

40 Cine crede că, pentru a se apropia de Mine, trebuie să-și dedice viața doar să dăruiască fără să 

aștepte să primească ceva în schimb, sau că trebuie să se sacrifice fără o recompensă imediată, se înșeală; 

pentru că tu ești așa cum ești - imperfect și păcătos - cel care te caută pentru a-ți cere ceva va fi cel care îți 

face o favoare. Pentru că, având nevoie de tine, îți dă ocazia să te apropii de Tatăl pe calea milostivirii. 

41 Așadar, ucenici, mergeți în lume și spuneți-le semenilor voștri că în acest timp, dacă așteaptă 

venirea mea, nu mă vor vedea ca om. Dacă vor aștepta venirea Maestrului pe pământ pentru a-i aduce la El 

pe orbi, pe paralizați, pe incurabili și pe cei posedați, ca în Era a doua, nu Mă vor vedea ca pe un om, căci 

prezența Mea printre oameni este pur spirituală. Cu toate acestea, ei pot să-mi poruncească bolnavii lor, 

să-mi spună durerile și suferințele lor, pentru că eu sunt aproape și prezent pentru toți copiii mei. 

42 Această lumină, acest Cuvânt, prin care v-am dat învățătura Mea în acest timp, vă va arăta calea 

spirituală și simplă prin care vă puteți vindeca unii pe alții, vă puteți mângâia unii pe alții și vă puteți ajuta 

unii pe alții pe calea vieții. Acesta va fi momentul în care bolnavii își vor obține vindecarea prin iubirea 

reciprocă. 

43 Da, omenire, ai aprins focul patimilor, iar apoi ai strigat către Cer pentru a cere să nu te 

pedepsească, fără să poți înțelege, din cauza orbirii tale, că Tatăl nu te pedepsește. Voi sunteți cei care nu 

ați înțeles cum să găsiți calea de a stinge focul urii și al războaielor voastre cu apele cristaline ale reparației 

și ale virtuții. Pentru că nu ați avut această virtute în voi și acum trebuie să începeți să stingeți focul cu 

lacrimile voastre și chiar cu sânge. 

44 Eu sunt Cel care a vrut să te împiedice să plângi, să simți durere. Eu sunt Cel care vrea ca voi să vă 

ridicați și să triumfați asupra voastră. 

45 Fă din smerenie unul dintre cei mai buni aliați ai tăi pentru a realiza ascensiunea spirituală. Căci 

porțile cerului, care este împărăția spiritului, sunt complet închise pentru cei aroganți. El nu a trecut 

niciodată prin ele și nici nu va reuși vreodată să o facă, dar dacă va deveni umil, voi fi primul care îl va 

lăuda și va fi mila Mea cea care îi va deschide ușa spre veșnicie. 

46 Vorbindu-vă în acest fel prin intermediul unor organe ale intelectului care sunt incapabile să se 

inspire pe ele însele, vă dau cea mai bună dovadă a prezenței Mele și a adevărului iradierii Mele. Atunci de 

ce Îmi cereți dovezi cu intenții necinstite? Vedeți, tocmai v-am spus că numai cei umili vor intra în 

Împărăția Mea. Fiți umili și veți înțelege iubirea și mila pe care le conține Cuvântul Meu. 

47 Nu Mă provoca, căci atunci te voi întreba ce drept aveai când te-am văzut refuzând mila cuiva care 

ți-o ceruse. 

48 Lăsați Cuvântul Meu să înflorească în inimile voastre; încă nu știți câți dintre voi vor deveni 

semănătorii Mei. Lăsați deoparte teama pe care o simțiți de prejudecățile oamenilor, pentru că cei care ar 

trebui să simtă o astfel de teamă nu Îmi vor servi pentru a semăna această sămânță în inimile fraților lor. 

Frica este doar o slăbiciune a naturii materiale, în timp ce încrederea și credința sunt calități ale spiritului. 

49 Gândiți-vă că ați fost foarte reci față de dragostea lui Hristos, Stăpânul și Domnul vostru, dar eu vă 

întreb: Care a fost cauza acestei răceli de sentimente? 

50 V-am spus în Epoca a Doua: "vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar Fiul lui Dumnezeu nu are 

unde să-și pună capul"; și astăzi, când bat la ușile inimilor voastre, voi nu vreți să-mi deschideți. Dar voi 

face din voi toți ucenicii mei, pentru că dragostea mea nu va fi niciodată învinsă. 

51 Această planetă, care a fost pregătită de Tatăl ca o imagine a Vieții Spirituale pentru ca ființele 

umane să trăiască în mijlocul minunilor sale, adorându-l și glorificându-l pe Creatorul lor, a fost 

transformată mai târziu de om într-o vale de lacrimi și sânge. De atunci, această lume a rămas o vale a 

ispășirii pentru acele ființe care au trebuit să treacă printr-o încercare de foc de încercări și purificări. Și 

totuși - câți oameni mai văd în acest pământ împărăția cerurilor și veșnicia! 

52 Aici vanitatea umană și-a ridicat palatele și tronurile, aici omul s-a încoronat rege și, în orbirea sa, 

s-a lăsat adorat crezându-se Dumnezeu. Nu i-am zădărnicit dorințele și nici nu l-am privat vreodată de 
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darul liberului arbitru. Am vrut ca el să descopere din el însuși lumina adevărului și să cunoască esența 

vieții. 

53 Puterea Mea nu a creat niciodată o lume, o casă sau un loc de ispășire pentru a-i pedepsi pe copiii 

care păcătuiesc. Dacă pământul este un creuzet al durerii și al amărăciunii, aceasta a fost opera oamenilor. 

54 Vă spun din nou că această lume, cu pacea ei, cu minunile și revelațiile ei, a păstrat la început o 

asemănare cu Împărăția spirituală. 

55 Știți ce am vrut să vă spun atunci când v-am vorbit de reparație: să redau sufletului și acestei lumi 

puritatea sa, pentru ca să fie pentru copiii mei ceea ce v-am destinat din veșnicie: O lume a fraternității 

între oameni, în care se practică un cult al armoniei cu toate lucrurile create și o închinare spirituală pentru 

Domnul. 

56 Sunt judecătorul tău sau nu? Da, omenire, judecata mea este nemiloasă și severă cu tine, dar ea se 

naște din iubirea Celui care este Autorul vieții. Aș fi putut să-i distrug pe toți cei care au profanat, au 

păcătuit sau nu au ascultat de Legile Mele; dar ce valoare ar avea să te înving prin moarte? Adevărul și 

dragostea nu au nicio putere? 

57 Nu vreau morți, nu vreau să aud la nesfârșit jalea celor care plâng pentru o ispășire. 

58 În cei prezenți îi primesc pe cei absenți; mâine, când acest cuvânt nu se va mai auzi, el va fi 

comunicat prin buzele martorilor mei celor care nu l-au auzit. Iubiți-vă unii pe alții, ucenici, pentru ca 

inima voastră să fie ca o barcă de salvare pentru frații voștri. 

59 Vestea bună a acestui timp va ajunge în fiecare inimă și în fiecare colț al pământului. Mesajul pe 

care vi l-am dat în cea de-a doua eră prin Isus a devenit deja corpul de cunoștințe al umanității. Peste 

această sămânță binecuvântată va cădea ploaia roditoare a spiritismului pentru a lumina și explica mesajul 

veacurilor trecute. 

60 Nu-i căutați doar pe cei care trăiesc fericiți, care nu cunosc prea mult păcatul sau durerea; veniți la 

leprosul, la ucigașul de oameni, la blasfemiator și la cel care se află în confuzie în viața lui. Nu vă feriți de 

mizeria pe care v-o prezintă acea ființă în exterior, amintiți-vă imediat că în acea persoană locuiește un 

spirit, că în acea ființă locuiește un copil al Domnului, unul dintre frații și surorile voastre, unit cu voi prin 

legături veșnice și divine. Păstrați mereu viu în voi Cuvântul Meu, astfel încât să nu lăsați durerea să treacă 

pe lângă voi fără să o simțiți sau să o îndulciți. 

61 Oricine simte durerea aproapelui său, oricine trăiește lăuntric încercările fratelui său, va primi ca 

prin rugăciunea sa și prin cuvintele sale să se ridice greaua ispășire care apasă asupra celor pentru care se 

folosește sau cu care suferă. 

62 Aveți grijă ca cei nevoiași să nu vă găsească nepregătiți atunci când vă bat la ușă, căci atunci 

spiritul vostru nu va putea da mărturie despre Cel care l-a trimis pe pământ pentru a îndeplini o misiune 

atât de dificilă. 

63 Spiritul tău trebuie să creeze o nouă umanitate și, pentru a face acest lucru, trebuie să lupte 

împotriva răului care cuprinde lumea. Veghează asupra copiilor, întărește binele din tineri, căci noile 

generații vor fi cele care vor continua lucrările tale generoase. 

64 Credeți că privirea Mea nu descoperă abisurile în care cad cei care încep să trăiască și pericolele 

care îi pândesc pe cei care nu au arme pentru a se apăra? 

65 Oameni buni, nu vă mai obișnuiți cu depravarea, combateți-o fără să vă lăudați cu puritatea și nu 

vă indignați de fărădelegile semenilor voștri. Fiți plini de tact, exacți și binevoitori în vorbirea și în 

acțiunile voastre, atunci lumea vă va asculta și va fi atentă și la cuvintele voastre de învățătură. Este 

necesar să vă spun din nou că, înainte de a transmite această învățătură, trebuie să o trăiți? 

66 Studiați Cuvântul Meu, ucenicilor, pentru a-i descoperi esența. Vă fac pe voi primii gardieni ai 

acestei revelații, pe care o veți face cunoscută lumii mâine. 

67 Nu pare a fi nimic măreț în această revelație, dar veți vedea în viitor ce semnificație va avea în 

rândul omenirii. 

68 În acest popor există discipoli de toate felurile; unii au o bănuială despre măreția acestei lucrări și 

simt deja șocul pe care apariția ei îl va provoca în lume; alții se mulțumesc să creadă că aceasta este o cale 

bună, și mai sunt și cei care nu pot descoperi măreția acestei învățături și care se îndoiesc de victoria ei și 

de intrarea ei în inimile oamenilor. Vă spun că este o bijuterie pe care v-am încredințat-o, ale cărei raze de 

lumină divină nu ați vrut să le recunoașteți pentru că nu ați înțeles învățătura mea. 
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69 Nu uitați că și în vremea Lui oamenii se îndoiau de cuvântul lui Hristos, căci oamenii îl judecau pe 

Iisus după originea și îmbrăcămintea Sa și când au aflat că era fiul unui tâmplar din Nazaret și al unei 

femei sărace - care mai târziu avea să plece în compania unor pescari săraci din Galileea, să predice o 

doctrină care li se părea ciudată - nu puteau să creadă că acest predicator ambulant, care mergea din sat în 

sat, etalându-și sărăcia hainelor sale, era Regele pe care Domnul îl promisese poporului lui Israel. 

70 Vă dau aceste indicații pentru că oamenii caută splendoarea exterioară care orbește simțurile 

pentru a putea crede în măreția a ceea ce trebuie văzut și simțit doar cu spiritul. 

71 A trebuit să-mi vărs sângele, să-mi dau viața și să înviez pentru ca oamenii să deschidă ochii. Ce 

pahar va bea acum Duhul Meu, ca să credeți în Mine? Umanitatea: Ce n-aș face ca să te văd salvat? 

72 A mai rămas o perioadă scurtă de timp pentru a vorbi cu dumneavoastră. Știu că cei care nu au luat 

încă act de manifestarea mea vor ajunge mai târziu să o înțeleagă și apoi își vor îmbrățișa misiunea cu o 

credință solidă ca piatra. 

73 Eu vin înarmat cu răbdare; sunt Învățător pentru cel care vine de dragul învățăturii Mele; sunt 

Medic pentru cel care caută numai sănătatea în Mine; sunt un Judecător îngăduitor pentru cel care a 

păcătuit mult și care, după aceea, vine în fața Feței Mele cu capul plecat cu umilință pentru a-mi cere 

iertare. Mâine, când își vor vedea dorința împlinită, chiar buzele lor vor vorbi pentru a-i învăța pe cei 

ignoranți. Ei vor veni la Medicul Divin, dar numai pentru a cere balsam și mângâiere pentru suferințele 

aproapelui lor, și se vor adresa, de asemenea, Justiției Mele pentru a mijloci pentru cel care i-a jignit. 

74 V-am spus că pentru a deveni maeștri trebuie să fiți mai întâi ucenici și discipoli. 

75 Veghează și roagă-te ca să nu cazi în ispită. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 90  
1 Eu sunt hoinarul care bate la ușile inimilor voastre. Eu bat la ușă și voi nu știți cine este; voi 

deschideți și nu Mă recunoașteți. Sunt ca un rătăcitor care vine într-un sat și nu are cine să-l cunoască, ca 

străinul care intră într-o țară străină și nu este înțeles în limba lui. Așa mă simt printre voi! Când veți simți 

prezența Mea? O, oameni buni, când Mă veți recunoaște pe Mine, așa cum a fost recunoscut Iosif de frații 

săi în Egipt? 

2 Iosif, fiul lui Iacov, fusese vândut de către frații săi unor negustori care se îndreptau spre Egipt. 

Iosif era încă mic și totuși dăduse deja dovadă de un mare dar de profeție. Invidia a pus stăpânire pe frații 

săi, care au scăpat de el, crezând că nu-l vor mai vedea. Dar Domnul, care veghea asupra robului său, l-a 

ocrotit și l-a făcut mare în fața faraonului Egiptului. Mulți ani mai târziu, când lumea a fost lovită de 

secetă și foamete, Egiptul, călăuzit de sfaturile și inspirațiile lui Iosif, a strâns suficiente provizii pentru a 

rezista. Atunci s-a întâmplat că fiii lui Iacov au venit în Egipt în căutare de hrană. Mare le-a fost spaima 

când și-au dat seama că fratele lor Iosif devenise ministru și consilier al lui Faraon. Când l-au văzut, au 

căzut în genunchi la picioarele lui, plini de remușcări pentru fărădelegea lor, și și-au dat seama că 

profețiile fratelui lor se adeveriseră. Cel pe care ei îl credeau mort era aici, în fața lor, plin de putere, 

virtute și înțelepciune. Profetul pe care îl vânduseră le-a dovedit adevărul profeției pe care Domnul i-o 

pusese pe buze încă de când era copil. Fratele pe care îl chinuiseră și îl vânduseră i-a iertat. Ați înțeles, 

oameni buni? Acum știi de ce ți-am spus această zi: Când Mă veți recunoaște așa cum Iosif și-a recunoscut 

frații? 

3 Și eu v-am dat odinioară profeții, și eu am fost vândut și dat morții. Dar nu uitați că v-am spus că 

voi veni din nou. Atunci de ce nu Mă primiți acum, când bat la ușile voastre? Va fi necesar ca seceta și 

foametea să apară pe pământ, așa cum au apărut cu acea ocazie, pentru ca voi să Mă căutați în sfârșit? 

4 Câte v-am vorbit și câte v-am dat încă de la începutul timpului pentru a vă salva de rău și a vă 

aduce la desăvârșire. Dar mai aveți încă nevoie de timp pentru a ajunge în vârful muntelui unde vă aștept 

să vă păzesc ca pe niște bijuterii care au izvorât din iubirea mea și care se întorc la mine. 

5 Toți oamenii știu că Eu sunt Tatăl tuturor lucrurilor create și că destinul ființelor este în Mine. Cu 

toate acestea, nu am primit nici atenția, nici respectul lor. Și ei creează, și ei sunt stăpâni, și ei cred că au 

putere asupra destinului vecinilor lor - atunci de ce să se plece în fața Mea? 

6 În acest fel, omul Mi-a pus la încercare răbdarea și Mi-a sfidat dreptatea. I-am dat timp să afle 

adevărul, dar el nu a vrut să accepte nimic de la Mine. Am venit ca Tată și nu am fost iubit; apoi am venit 

ca Maestru și nu am fost înțeles; dar pentru că este necesar să salvez omenirea, acum vin ca Judecător. Știu 

că omul se va răzvrăti împotriva dreptății Mele, pentru că nu Mă va înțelege nici măcar ca Judecător și va 

spune că Dumnezeu s-a răzbunat. 

7 Aș vrea ca toată lumea să înțeleagă că Dumnezeu nu poate avea sentimente de răzbunare, deoarece 

dragostea Sa este perfectă. Nici eu nu pot trimite durerea; voi înșivă sunteți cei care o atrageți prin păcatele 

voastre. Dreptatea mea divină este mai presus de suferința voastră și chiar de moartea voastră. Durerea, 

obstacolele, eșecurile sunt încercările pe care omul și le impune în mod constant, iar roadele semănatului 

sunt cele pe care le culege încetul cu încetul. Îmi este de ajuns să las lumina mea să ajungă la spiritul tău în 

fiecare dintre aceste crize ale vieții, pentru ca el să-și poată atinge mântuirea. 

8 Mulți oameni spun că nu înțeleg învățăturile lui Hristos, că nu știu de la ce să se îndepărteze și 

încotro să-și îndrepte pașii. Dar eu îi întreb: Vi se par prea înalte aceste învățături? Atunci ascultă-Mă 

acum și le vei înțelege. 

9 Știam că trebuie să mă întorc pentru a vă explica toate aceste învățături. De aceea v-am spus că 

Spiritul Adevărului va veni și vă va explica toate misterele, pentru a vă face să înțelegeți ceea ce nu ați 

înțeles. Acesta este momentul în care Spiritul Adevărului planează asupra întregii făpturi și asupra oricărui 

spirit. Este suficient să vă concentrați în adâncul conștiinței voastre pentru a auzi vocea mea. Dar am vrut 

să vă dau, ca prim rod al acestui timp, proclamarea mea prin intermediul organului uman al intelectului, 

pentru ca acest mesaj să fie sămânța care să vă dea fermitate și credință pe calea dezvoltării voastre. 

10 În acest timp vă ofer iubire, pace și instruire spirituală, iar inima voastră - săracă și nevoiașă de 

toate acestea - se purifică pentru a primi darul divin. 
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11 Ceea ce au respins cei puternici și cei cu mari cunoștințe, primesc cei umili, iar ceea ce era 

disprețuit în palatele splendide ajunge în colibele săracilor și este primit cu bucurie. 

12 Voi, care ați obosit de atâta așteptare și de atâta suferință, veniți la Mine. Am pregătit totul și totul 

este pregătit pentru acest moment. Am dat vântului parfumuri pentru ca tu să respiri respirația mea 

revigorantă, căci vreau să mă apropii de tine cu o iubire infinită. 

13 Copiii celor puternici Îmi spun când aud chemarea Mea la ușa lor: "Vino și mâine, căci astăzi nu 

este loc pentru tine", în timp ce oamenii cu mintea simplă Îmi spun: "Vino la noi, Stăpâne, vino și 

înveselește coliba noastră cu prezența Ta. Nu te uita la petele noastre de rușine. Tu, care ai vizitat casa 

păcătoasei Magdalena, dăruiește-ne fericirea de a Te vedea pe Tine". 

14 Când această chemare urgentă, dar umilă, ajunge la Mine, Mă apropii și intru în aceste inimi 

pregătite pentru acest ceas ca într-un sanctuar. 

15 Îi descopăr printre voi pe cei unși cu lacrimi de durere, pe cei care au suferit persecuții, care au 

îndurat umilințe. 

16 Eu vin pentru că m-ați chemat în tăcerea luptelor voastre (interioare) și a dezamăgirilor voastre; 

dar veți aprecia că am venit la chemarea voastră fără întârziere, așa cum se grăbește un păstor când aude 

behăitul oii rătăcite sau în pericol. 

17 M-ați chemat cu mare credință, M-ați căutat neobosit și, vă spun cu adevărat, credința voastră nu 

v-a putut înșela. 

18 Fiți conștienți că Eu îmi revărs binecuvântările ca un potop de iubire asupra tuturor celor care au 

știut să creadă și să aștepte. Ascultă vocea Mea care vine la tine ca pe un cântec de dragoste care te face să 

uiți suferințele și te iartă pentru tot ce a fost atât de amar și pe care inima ta l-a cules puțin câte puțin pe 

calea vieții. 

19 Învățați să simțiți prezența Mea spirituală în inimile voastre și această cunoaștere a fost ca un răgaz 

pentru unii, ca o oază pentru alții. Pe toți îi caut, dar mai întâi am venit în grabă să Mă fac cunoscut printre 

cei care, când M-au auzit, nu M-au negat, care au știut să suporte batjocura fraților și surorilor lor pentru 

că sunt cu Mine. 

20 Fiți răbdători în încercări și veți da mărturie despre Lucrarea Mea; dar Eu voi da mărturie și despre 

discipolii Mei credincioși, pentru ca omenirea să înțeleagă că ei stau în Adevăr. 

21 Nu numai voi veți fi martori ai Lucrării Mele, nu numai bărbații și femeile din poporul Meu vor fi 

martori ai venirii Mele, ci totul va vorbi despre venirea Mea și va da mărturie despre Adevărul Meu, așa 

cum s-a întâmplat în acel Al Doilea Timp, în care, în Ora Morții, la Cruce, chiar și soarele s-a ascuns, 

pământul s-a cutremurat și tot Ierusalimul a fost pustiu și trist. 

22 Iubiți ucenici, nu mai plângeți pentru Mine, lacrimile voastre se vor transforma în fericire, căci veți 

plânge în continuare de o bucurie infinită când veți trăi victoria învățăturii Mele pe pământ și nimeni nu va 

putea să vă ia această fericire. Pentru moment, continuați să vă ocupați locul la acest banchet spiritual și 

mâncați pâinea dulce a vieții. 

23 Bucurați-vă de această sărbătoare care se reflectă în spiritul vostru, pentru ca în momentul în care 

veți ajunge la comuniunea cu Mine, să uitați de necazurile voastre. Rănile tale se vor vindeca și te vei 

odihni de muncile tale. Inima ta, când vor veni aceste momente, va străluci ca o casă când este împodobită 

pentru o sărbătoare, și nici măcar cele mai regale palate de pe pământ nu vor avea splendoarea care 

strălucește în spiritul tău în acel moment. 

24 Fericiți cei blânzi cu inima, căci a lor este împărăția cerurilor. 

25 Fericiți sunt cei care suferă adânc atunci când Păstorul este ofensat. Dar nu vă temeți pentru Mine, 

temeți-vă pentru voi înșivă, pe care durerea îi poate într-adevăr deprima și ispita îi poate învinge. 

26 Voi vă reîmprospătați când Mă ascultați și Mă întrebați: "Stăpâne, de ce ne-ai ales pe noi, deși 

suntem atât de mici și atât de slabi?". Dar eu vă răspund: Domnul vostru nu greșește niciodată. 

27 Recunoașteți că, chiar înainte de a veni prima dată să Mă ascultați, când nu știați nimic despre 

venirea Mea, inima voastră vă arăta deja că Maestrul era pe cale să trimită Lumina Sa în lume, ca un far 

care îi ghidează pe cei naufragiați în mijlocul furtunii. 

28 V-am chemat pentru a vă face lucrători ai mei și pentru a vă trimite să vestiți această veste bună. 

Dar mai întâi mă aștept să învățați să vă iertați dușmanii, pe toți cei care v-au pus coroane de spini, pe toți 
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cei care v-au dat să beți fiere și oțet, ca să puteți spune că acum sunteți suficient de puternici pentru a ieși 

și a împrăștia sămânța spiritualizării. 

29 Odată ce acest lucru este adevărat, veți porni să semănați și, deși veți întâlni suferințe și amărăciuni 

pe drumul vostru îngust de misionari spirituali, veți avea parte și de mari bucurii care vă vor compensa. 

Când plecați să semănați sămânța Mea de iubire, rugați-vă și aveți credință. Uneori veți plânge, dar, pe de 

altă parte, vor fi multe lucruri care vă vor aduce bucurie dacă veți împlini Legea Mea. 

30 Vei întâlni lacrimi și bucurii în munca ta zilnică până când vei ajunge la sfârșitul călătoriei tale de 

ispășire și vei ajunge în Țara Făgăduinței, unde totul este pace, armonie și fericire perfectă. 

31 Uneori paharul vostru va fi plin de miere, alteori plin de amărăciune, dar vă spun din nou că cel 

care se roagă, veghează și se încrede în Mine nu va ceda slăbiciunii, pentru că inima lui va fi plină de 

credință și nu va putea niciodată să Mă renege, pentru că buzele lui vor proclama fără încetare Adevărul 

Meu pe pământ. 

32 Dureros și departe este drumul, dar iubirea Mea va potoli setea inimii tale. Amintiți-vă că 

întotdeauna am venit la oameni atunci când am văzut că sunt aproape de a pieri de foame sau de sete. 

33 Cel care a venit întotdeauna pentru salvarea voastră vă vorbește în acest moment: Cristos, 

Promisiunea Divină, făcut om în Isus în Era a doua, Cuvântul Divin făcut Cuvântul omului; Spiritul de 

Iubire, de Lumină, de Înțelepciune, limitat într-o rază care atinge spiritul și mintea omului prin conștiință 

pentru a-l învăța să transmită gândurile Mele. 

34 Unii Îmi spun în inima lor: "Doamne, cum ai putut să cobori în inimile noastre în acest fel?". - O, 

copiii Mei! Nu ați văzut uneori o mamă mergând într-o parte murdară a orașului, unde unul dintre copiii ei 

suspină și o imploră, putrezit în mizerie sau în suferință? 

35 Numai aceste mame ar putea să vă spună cum au simțit bătăile inimii copilului pierdut care le 

chema, implorându-le prezența și dragostea maternă, având încredere să obțină iertarea lor. 

36 Și eu, care sunt Cel care este întruchiparea întregii iubiri, în care se află iubirea tuturor taților și a 

tuturor mamelor, să pot rămâne insensibil la chemarea spiritului tău? Ar trebui să mă abțin să nu mă 

grăbesc să ajung în locul - oricare ar fi el - unde unul dintre copiii Mei este la mila ruinei și Mă cheamă? 

Cât de puțin mă cunoașteți, deși v-am manifestat iubirea mea în atât de multe și nelimitate forme! 

37 Nu vă amintiți în câte ocazii Mi-am arătat dragostea Mea, nu numai față de cei care au crezut în 

Mine, ci și față de cel care M-a trădat și față de cei care M-au persecutat și M-au judecat? Acum ați putea 

să Mă întrebați care a fost motivul care M-a determinat să îngădui toate acele batjocuri. Dar Eu vă 

răspund: a fost necesar să le las o libertate totală de gândire și de acțiune, pentru ca să existe ocazii 

adecvate de a Mă revela și pentru ca toți să experimenteze mila și iubirea pe care le-am învățat lumii. 

38 Nu Eu am mișcat inima lui Iuda ca să Mă trădeze; el a fost instrumentul unui gând rău, când inima 

lui era plină de întuneric. Dar în fața infidelității acelui ucenic, Eu am dezvăluit iertarea Mea. 

39 Nu ar fi fost necesar ca unul dintre ai Mei să Mă trădeze pentru a vă da acest exemplu de umilință. 

Maestrul ar fi demonstrat-o cu orice ocazie pe care i-ar fi oferit-o oamenii. Acelui ucenic i-a revenit 

sarcina de a fi instrumentul prin care Maestrul a arătat lumii umilința Sa divină și chiar dacă ați crezut că 

slăbiciunea acelui om a fost cea care a dus la moartea lui Isus, vă spun că vă înșelați, pentru că am venit să 

Mă dăruiesc complet vouă și, dacă nu ar fi fost așa, puteți fi siguri că ar fi fost în alt mod. Prin urmare, nu 

aveți dreptul să-l blestemați sau să-l judecați pe cel care este fratele vostru, care într-un moment de 

întuneric a lipsit de dragostea și fidelitatea pe care i-o datora Maestrului său. Dacă îl învinuiți pentru 

moartea Mea, de ce nu-l binecuvântați, știind că Sângele Meu a fost vărsat pentru mântuirea tuturor 

oamenilor? Ar fi mai bine să vă rugați și să cereți ca niciunul dintre voi să nu cadă în ispită, pentru că 

ipocrizia cărturarilor și a fariseilor există încă în această lume. 

40 Vă revine vouă sarcina de a vă ruga și de a veghea pentru a fi întotdeauna instrumente ale luminii 

și a nu sluji niciodată întunericului. Voi avea întotdeauna ocazia să arăt acestei umanități necredincioase și 

materialiste adevărul a tot ceea ce i-am dezvăluit. 

41 La fel ca în trecut, îi las astăzi ființei umane libertatea de a decide de bunăvoie, pentru ca ea să se 

folosească de darul voinței sale și să vină la Mine de bunăvoie. 

42 Eu v-am creat liberi - nu pentru rău, ci liberi ca și cursul apei, ca și creșterea plantelor, ca și 

cântecul păsărilor. 
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43 În acea vreme, nu i-am ispitit pe oameni să Mă cheme sau să Mă caute și nici nu m-am împotrivit 

atunci când M-au respins. Le-am permis să facă voia lor pentru ca ulterior să fac voia Mea asupra tuturor 

lucrurilor create. Prin aceasta vreau să vă spun că vă voi lăsa să veniți la Mine folosindu-vă de voința 

voastră. Căci dacă încercați să forțați această minunată putere, care menține umanitatea în mișcare, într-o 

altă direcție, nu veți atinge perfecțiunea. Așadar, asigurați-vă că voința voastră este a Mea și veți ajunge la 

destinația finală a căii, care este Inima Tatălui Meu. 

44 Vă voi chema așa cum am făcut-o întotdeauna, fără să obosesc niciodată, iar Vocea Mea va repeta 

cu dragoste zi după zi: "Vino la Mine". Dar pentru ca tu să auzi 

Când auziți această chemare, trebuie să vă purificați inima, astfel încât forțele sinistre care se opun virtuții, 

purității și bunătății să nu găsească în voi nicio înrudire și, deși vă ispitesc, să nu vă doboare. 

45 Porțile Împărăției Mele sunt deschise, prin ele curg mari fluxuri de lumină, strălucirea lor ajungând 

în această lume în căutare de inimi, minți și spirite pe care să se așeze. 

46 Vă avertizez din timp asupra tuturor lucrurilor, pentru că v-am spus deja că va fi o luptă și că 

Doctrina Mea va fi combătută în multe feluri. Mulți sunt cei care se vor strădui să o facă să dispară de pe 

pământ; dar înainte ca Doctrina Mea să dispară, va trebui să dispară mai întâi ultimul dintre suflete, adică 

ultima ființă umană din această lume. 

47 Nu vă temeți dacă vă vor numi blasfemiatori când veți spune că Cel care v-a vorbit prin Duhul 

Sfânt a fost Hristos însuși. Chiar și atunci când Iisus a spus în al doilea veac că este Fiul lui Dumnezeu, 

oamenii au fost indignați. Le voi ierta incredulitatea și le voi permite să Mă numească așa cum le place 

mai mult. 

48 Mulți vor nega faptul că v-am vorbit prin gura unor oameni păcătoși. Dar atunci le voi spune: Nu 

vă concentrați asupra vasului, ci evaluați conținutul, iar apoi voi revărsa puritatea învățăturii Mele asupra 

inimii celor care mă neagă. Ele Mă vor recunoaște, căci am un semn ca să-mi chem oile și ele recunosc 

vocea Păstorului lor. 

49 Ei vor veni și Mă vor pune la încercare pentru că vor să vă demonstreze că sunteți în eroare. Dacă 

nu le voi spune numele Meu, vor spune că nu sunt Eu, iar dacă le voi răspunde la întrebările puse cu rea 

intenție, Mă vor nega cu și mai mult zel. 

50 Atunci le voi spune: Cine vrea să intre în împărăția luminii trebuie să o caute cu inima. Dar cel 

care vrea să trăiască fără să Mă recunoască pe Mine va fi ascuns cunoașterea divină de propriul său spirit 

și astfel va face ca tot ceea ce este revelație clară și luminoasă să fie pentru el mister și secret. 

51 Eu vă dau pacea Mea, nu cea pe care v-o promite lumea, pentru că nu este adevărată, ci doar cea pe 

care v-o fac să o simțiți. Poartă pacea Mea cu tine, căci știu că drumul pe care-l urmezi este presărat cu 

spini. Omenirea navighează într-un ocean de suferință. Păcatul se dezlănțuie și nu ai suficientă putere să 

lupți împotriva tuturor acestor greutăți. De aceea am venit să vă dau putere și să vă scot din acest haos. Ori 

de câte ori v-ați rătăcit și vă simțiți neliniștiți, vă întrebați în confuzia voastră profundă dacă aceasta este 

calea Mea, dar Eu vă răspund că vă arăt întotdeauna calea cea bună. 

52 O inimă necredincioasă Mă întreabă astăzi: "Tu ești, Stăpâne, cel care ne vorbești?". Iar eu îi 

răspund: "Eu sunt Eu, în duh și în adevăr, care mă arăt ție cu umilință, în limitele înțelegerii tale, pentru ca 

tu să mă cunoști și să fii luminat de această lumină, pentru ca ea să te purifice și să-ți pregătească inima, 

înviorând-o și arătându-i viața spirituală care o așteaptă. 

53 În acest moment, deschid Cartea Instrucțiunilor Mele. Vreau ca ea să rămână deschisă în fața 

inimilor voastre și voi să memorați neobosit învățăturile ei. Vă dau instrucțiuni, căci acum este ora indicată 

de iubirea mea, când vă voi face stăpâni pe înțelepciunea care vă aparține. 

54 Pur ai ieșit din Mine, dar în decursul timpului ți-ai pătat sufletul, iar după purificări și greutăți vii 

la Mine și îți redau valoarea și harul pe care le-ai pierdut. Te însemnez cu un sigiliu de lumină, pentru ca 

tu să fii recunoscut de semenii tăi. Eu v-am numit discipoli și vreau să îi imitați pe cei din Era a doua. Nu 

sunteți de acord că v-am ales pe voi? - Îmi spui în tăcere: "Facă-se voia Ta". Nu pot încă să vă las să-mi 

luați locul și nici nu sunteți suficient de pregătiți pentru a preda. ce ar putea transmite un purtător de voce, 

chiar dacă are darul Cuvântului, dacă raza Mea nu l-ar lumina? Ei sunt încă neîndemânatici și sunt 

pregătiți doar să primească inspirația mea și să o transmită; dar inima lor nu este încă un izvor de milă și 

de iubire, pentru că sunt lipsiți de experiență. Fericiți sunt cei care au simțit credință la auzul Cuvântului 

Meu și care, fără ca Eu să le fi dat mari dovezi, Îmi oferă recunoștința lor. 



U 90 

52 

55 Nimeni nu a venit din întâmplare, eu v-am adus aici. Dar dacă ați vorbit cu Mine, sunteți datori să 

Mă recunoașteți și să Mă iubiți. - Bărbați și femei care au trăit în locuințe splendide până astăzi, vreți să 

Mă urmați? Nu știți că sunteți marcați ca fiind aleșii Mei și că este voința Mea ca voi să slujiți în Lucrarea 

Mea? Chiar dacă ați iubit foarte mult lumea, astăzi ar trebui să iubiți viața spirituală, să vă slujiți frații și 

surorile și să vă bazați bucuria vieții pe ea. Dar dacă rudele și prietenii tăi te judecă greșit de dragul acestei 

împliniri spirituale, nu simți nicio durere, fii puternic și ia-mă ca exemplu. 

56 Când am trăit printre voi, în Era a doua, i-am găsit pe copiii Mei devenind aroganți prin 

cunoștințele și puterea lor. Am vrut ca Cuvântul Meu să intre în inimile lor și i-am găsit indiferenți la 

darurile Duhului. Dar nu din acest motiv m-am îndepărtat de calea lor. Pentru a-i ajuta să-și transforme 

inimile împietrite, am pregătit încercări care să-i lumineze. 

57 Cu o ocazie, unul dintre acei oameni care auziseră Cuvântul Meu a venit fără să-l creadă. El a venit 

plin de teamă, iar disperarea se reflecta pe fața lui pentru că nu găsea mijloacele de a-i reda sănătatea soției 

sale care era pe moarte. Cucerit de durere, s-a întors către Mine, după ce și-a consultat în zadar știința, fără 

să descopere un leac pentru boala care era pe cale să curme viața tovarășului său, și a întrebat: "Tu ești Cel 

care vindecă?". Și i-am răspuns: "Ce este drag inimii tale, om bun?". Apoi a vorbit și a pledat pentru 

însănătoșirea soției sale. I-am spus: "Poate că știința Mea este inutilă, iar puterea cu care sunt înzestrat este 

ineficientă?". Dar i-am urmat pașii și am ajuns în tabăra bolnavilor în fază terminală și i-am atins fruntea. 

Soțul s-a uitat neîncrezător în timp ce ea și-a recăpătat sănătatea. Soția s-a sculat și s-a făcut bine, iar în 

plină realizare a plâns de bucurie, s-a aruncat la pământ și Mi-a spus: "Stăpâne, Tu ești Doctorul Divin, 

Dumnezeul nostru. De ce nu Te recunosc și nu Te urmează, deși Tu faci atâtea minuni?". "Așteaptă, 

femeie", i-am răspuns, "este necesar ca Eu să plec de la tine pentru a fi înțeles; dar cei care recunosc deja 

Adevărul Meu sunt cei aleși". 

58 La fel va fi și în Era a treia. Mulți dintre cei care au fost martori direcți la manifestările și 

miracolele Mele nu au crezut. Dar timpul trece și evenimentele care vor avea loc vor vorbi și vor depune 

mărturie despre toate aceste miracole, și chiar și atunci vor cere noi dovezi. Alții M-au urmat din prima 

clipă și sunt cu Mine. Aceștia sunt cei care trăiesc mai mult pentru spiritul lor decât pentru trupul lor și 

care nu au așteptat până când voi înceta să mai vorbesc pentru a înțelege cine i-a învățat. 

59 Dacă voi, discipolii mei, veți porni cu puțină credință și veți lucra pentru umanitate, veți face 

minuni, pentru că vă voi folosi pentru a da dovezi, conform voinței mele, celor care o cer. 

60 Când va veni timpul, nu vor mai exista cărți în mâinile aleșilor Mei, pentru că credința și faptele 

lor bune îi vor conduce la împlinirea destinului lor. 

61 Nimeni care vrea să Mă urmeze să nu se teamă de judecata fraților și surorilor sale. Mulți temători 

Îmi spun: "Cum să Te urmez? Dacă părinții mei, rudele mele, prietenii mei vor afla că am auzit acest 

cuvânt, nu mă vor mai cunoaște, mă vor izgoni din mijlocul lor." Maestrul le vorbește acestor inimi și le 

spune: Nu toți cei care sunt cu mine sunt împăcați cu ai lor; pentru a mă urma au trecut printr-un curs de 

suferință. Dar eu îi întreb pe cei care le-au provocat chinuri: Ce rău ți-au făcut aceste creaturi? De ce i-ai 

făcut să plângă? 

62 Urmează o perioadă de mai multă dreptate și severitate. Vreau ca, până atunci, să semănați 

bunătate și fapte de adevăr în vecinii voștri, ca să le culegeți roadele. Nu vă așteptați ca lumea să plătească 

pentru faptele voastre de milostenie. Lasă-Mă să răsplătesc dragostea ta pentru oameni cu binecuvântarea 

Mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 91  
1 Voi, cei care veniți aici în dorința de hrană spirituală, veniți mai aproape și, dacă sunteți obosiți, 

stați la umbra acestui copac, ca să vă întăriți. Când sunteți triști, ascultați privighetoarea cântând în 

foișorul copacului și, pe măsură ce o veți asculta, veți simți o dulce mângâiere în inimile voastre. 

2 Dacă vreunul dintre voi este cuprins de necredință, nu-i voi reproșa acest lucru și nici nu voi 

condamna viziunea despre lume sau crezul pe care Mi-l oferă din adâncul inimii sale. 

3 Vocea mea ajunge la spiritul vostru pentru a vă spune să mergeți înainte și să pășiți cu credință prin 

vastul deșert al vieții, animați mereu de promisiunea divină de a ajunge la adevăratul pământ al 

făgăduinței, care este Împărăția spirituală. 

4 Ascultați și imprimați Cuvântul Meu în inima voastră, pentru ca amintirea lui să fie de neșters. Vă 

asigur că atunci când va veni ora stabilită de Mine, în care vocea Mea nu va mai putea fi auzită sub această 

formă, va veni și ultima instrucțiune pe care v-o voi da prin intermediul purtătorului de voce. Prin urmare, 

trebuie să o păziți ca pe cea mai prețioasă comoară. Odată ce sună acea oră - solemnă pentru Maestru și 

pentru discipoli - spiritul vostru pregătit trebuie să rămână calm, absorbit în contemplație și rugăciune, 

căci tocmai în acele momente va înțelege modul în care va primi mai târziu inspirațiile spirituale. 

5 Vreau ca voi, chiar înainte ca această proclamare să se încheie în forma în care M-am făcut 

cunoscut în acest moment, să înțelegeți sensul ei profund și forma ei exterioară, pentru ca mâine să o puteți 

explica celor care nu M-au auzit. Mărturia ta va fi considerată adevărată dacă o confirmi cu faptele tale de 

iubire pentru frații tăi. 

6 Pregătiți-vă astfel încât, atunci când manifestările Mele vor fi explicate, să puteți spune că nu a fost 

necesar ca Spiritul Meu să coboare în toată plinătatea Sa în mintea purtătorului de voce, deoarece El este 

infinit. O rază din lumina Mea era suficientă pentru a-i transmite inspirații în minte. Nu trebuie nici să 

uitați să spuneți că, în timpul scurtei mele manifestări, purtătorii vocii mele au avut darul răpirii spirituale - 

un dar care le-a permis să devină instrumente și transmițători ai Cuvântului meu. 

7 Acesta a fost - în termeni simpli și scurți - modul în care purtătorii vocii Mele au transmis mesajul 

Meu spiritual către umanitate în această perioadă. 

8 Dar pentru ca să nu cădeți în fanatism și să vă încăpățânați să credeți că am vorbit oamenilor din 

acest timp doar prin intermediul purtătorilor de voce, vreau să știți că fiecare creatură umană care are 

sarcina de a conduce mulțimi, popoare sau națiuni este un mijloc pe care îl folosesc pentru a vorbi 

omenirii. 

9 Iubirea mea este mai presus de diferențele de religii, doctrine, limbi și culturi, deoarece îmi este 

suficient să găsesc pregătire spirituală în cel care se pregătește să adreseze un mesaj semenilor săi. Apoi, 

dragostea Mea grijulie îl folosește ca mijlocitor pentru a face cunoscut adevărul Meu prin el. 

10 Când auzi de pe buzele unui vorbitor cuvinte care au un înțeles profund sau care fac să tremure 

corzile ascunse ale inimii ascultătorilor săi, ai aici dovada că din partea celui care a vorbit a existat o 

pregătire spirituală și un bun talent. Dar, mai presus de toate, aveți dovada că a fost inspirat de Mine. 

Dacă, pe de altă parte, auziți vorbitori spunând cuvinte care conțin neadevăr - oricât de strălucite și 

eufonice ar fi în forma lor - fiți siguri că nu a fost prezentă nicio pregătire spirituală și nici inspirația Mea. 

11 În curând voi înceta să vă transmit acest mesaj care, atunci când va sosi timpul său, va aduce 

trezirea spirituală a națiunilor, învățându-i pe oameni să distingă spiritualul de ceea ce este doar uman și să 

separe ceea ce este mai puternic, mai înalt, mai pur și mai luminos de tot ceea ce conține doar 

imperfecțiune, necinste sau falsitate. 

12 În toate timpurile, dragostea Mea ca Maestru a fost diligentă în ceea ce privește instruirea de care 

oamenii aveau nevoie și am venit întotdeauna să le vorbesc în funcție de maturitatea lor spirituală și de 

dezvoltarea lor intelectuală. 

13 Am venit la voi pentru că am văzut că cuvântul oamenilor și învățăturile pe care le-ați creat nu pot 

stinge setea arzătoare a spiritului vostru - setea de lumină, setea de adevăr, setea de eternitate și de iubire. 

De aceea M-am așezat lângă voi și Mă slujesc oamenilor umili, ignoranți și needucați, făcându-i să cadă în 

răpirea minții și a spiritului, astfel încât mesajul celei de-a treia ere să curgă din gura lor. Pentru a fi 

vrednici să primească și să transmită gândurile Mele divine, ei au trebuit să lupte împotriva materializării 

și a tentațiilor lumii. În acest fel, împingându-și în spate propria personalitate și pedepsindu-și vanitatea, ei 
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au ajuns la o predare completă a ființei lor în scurtele perioade de timp în care și-au oferit organul minții 

inspirației divine, permițând astfel ca de pe buzele lor să iasă un cuvânt plin de înțelepciune, tandrețe, 

dreptate, balsam și pace. 

14 Întotdeauna vor fi unii care nu pot înțelege cum se face că purtătorii de voce pot exprima atâta 

cunoaștere în cuvinte și pot turna atâta esență de viață în mințile mulțimilor de ascultători fără ca Spiritul 

Meu să coboare în acele minți și doar o rază din lumina Mea să le lumineze. Vă spun că nici măcar steaua 

regală - așa cum numiți voi soarele - nu are nevoie să vină pe Pământ pentru a-l ilumina, deoarece lumina 

pe care o trimite de la distanță către planeta voastră este suficientă pentru a o scălda în lumină, căldură și 

viață. 

15 De asemenea, Spiritul Tatălui, ca un soare cu o strălucire infinită, luminează și însuflețește totul 

prin lumina pe care o trimite asupra tuturor creaturilor, atât spirituale cât și materiale. 

16 Înțelegeți, deci, că acolo unde este lumina Mea, este prezent și Spiritul Meu. 

17 Păstrați aceste explicații în memoria voastră, căci mâine veți fi nevoiți să folosiți aceste exemple 

pentru a-i face pe semenii voștri să înțeleagă natura manifestării Mele prin intermediul organului de 

înțelegere al ființei umane. 

18 În acest fel, ei vor înțelege cu ușurință cum Spiritul Meu, fără să coboare în abundență asupra 

oricăruia dintre aceste organe ale intelectului, își face simțită prezența prin vibrația spirituală pe care o 

trimit asupra purtătorilor Mei de voce. 

19 Este iubirea Mea Tatălui care vine la voi în acest moment și se transformă în cuvânt uman atunci 

când atinge mintea purtătorului de voce. 

20 Deschideți porțile templului pe care îl dețineți în adâncul ființei voastre și priviți invizibilul. 

Bucurați-vă știind că am adus la îndemâna voastră spiritualul pe care îl credeați atât de departe. 

21 O, popor, format din mulțimi de discipoli ai acestei învățături spirituale, cât de mult vă 

împrospătați la paginile Cărții Înțelepciunii Mele fără să ajungeți la sfârșit! 

22 Tocmai înțelepciunea este darul și cea mai mare moștenire a Duhului, care stabilește slava și 

binecuvântarea Sa veșnică. 

23 La fel cum am creat pentru mintea ta umană o lume de învățătură inepuizabilă, am creat pentru 

spiritul tău un rai de înțelepciune eternă și infinită. 

24 O nouă parte a drumului pe care trebuie să-l parcurgeți se arată în fața ochilor voștri, iar Eu vă las 

instrucțiunile Mele din belșug, pentru ca voi să intrați pe acest drum cu un pas ferm, care vă va conduce în 

eternitate. 

25 Știu foarte bine că nu toți oamenii își dau seama în același timp de adevărul acestui mesaj; pentru 

că, în timp ce unii vor crede că este momentul potrivit pentru ei să Mă primească, alții se vor îndoi de 

mesajul Meu când vor afla cum a fost primit. Ei vor spune că, pentru a fi sinceri, este mult prea 

surprinzător faptul că Spiritul Divin ar fi putut să se facă cunoscut prin intermediul minții umane. După 

aceea îi veți întreba dacă nu cred că a fost uimitor și faptul că Cuvântul lui Dumnezeu a devenit om în Isus 

- un fapt pe care ei l-au considerat întotdeauna ca fiind adevărul suprem. 

26 Veți vedea că, de îndată ce se vor gândi la asta, vor înțelege că v-am dat cea mai mare dovadă a 

iubirii Mele pentru voi atunci când am devenit om în Era a Doua și că, atunci când M-am manifestat acum 

prin organul uman al minții, a fost pentru a vă conduce la dialogul de la spirit la spirit, care va fi forma 

perfectă în care copiii pot comunica cu Tatăl lor Ceresc. 

27 Cuvântul vă vorbește, același care a vorbit în Isus în Era a doua, căci Cuvântul lui Dumnezeu este 

etern și omnipotent. V-am vorbit atât prin buzele lui Iisus, cât și prin gurile profeților și apostolilor, așa 

cum vă vorbesc acum prin intermediul acestor purtători de cuvânt și așa cum voi vorbi direct spiritului 

vostru atunci când veți intra în perioada de înălțare spirituală. 

28 Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, a fost cel care a vorbit prin gura lui Iisus, Cel Pur și Tare. 

29 Omul Isus s-a născut, a trăit și a murit; dar în ceea ce-l privește pe Hristos, El nu s-a născut, nu a 

crescut în lume și nici nu a murit, pentru că El este Vocea Iubirii, Spiritul Iubirii, Cuvântul Divin, expresia 

Înțelepciunii Creatorului, care a fost întotdeauna în Tatăl. 

30 Când Hristos a vorbit în Isus, vocea Lui a fost auzită pretutindeni, pentru că era Cuvântul etern 

care vorbea, vocea Tatălui vostru. Toate acestea trebuie să le înțelegi și să meditezi la ele, astfel încât, ori 
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de câte ori te gândești la Hristos sau chiar Îi menționezi numele, să o faci cu gândul la Tatăl tău Ceresc, 

dar niciodată ca și cum ar fi o altă ființă distinctă de Duhul Meu. 

31 Cuvântul Meu revelat în acest timp va distruge, ca o sabie, toată minciuna cu care oamenii au 

încercat să ascundă adevărul Meu; dar va fi și o barcă de salvare pentru toți naufragiații care, plini de 

teamă, caută lumina spiritualizării. 

32 Discipoli, Hristos este manifestarea supremă a Iubirii Divine, este lumina care este viața în 

regiunile spiritului, lumina care străpunge întunericul și dezvăluie adevărul în fața oricărei priviri 

spirituale, dizolvă misterele, deschide ușa și arată calea spre înțelepciune, eternitate și desăvârșire a 

sufletelor. 

33 În cea de-a doua eră, Hristos - același care vă vorbește în acest moment - a devenit om și a locuit 

pe pământ. Dar acum El este cu voi în spirit, îndeplinind o promisiune pe care a făcut-o omenirii: 

promisiunea de a veni din nou într-o nouă epocă pentru a vă aduce cea mai mare mângâiere și lumina 

adevărului, luminând și explicând tot ceea ce a fost revelat oamenilor. 

34 Priviți în Divinitate un singur Spirit care vi s-a arătat în diferite faze de manifestare, dar care și-a 

manifestat întotdeauna dreptatea, puterea și perfecțiunea. 

35 Nu încercați niciodată să cuprindeți în limitele inteligenței voastre umane cunoașterea care este 

rezervată doar spiritului, căci atunci ați vedea în fața voastră un Dumnezeu diminuat și lipsit de 

perfecțiune. 

36 Este bine că Mă înțelegeți ca Iubire Supremă, ca Absolut, ca Creator, ca Atotputernic. Dar 

înțelegeți că trebuie să căutați inspirație spirituală pentru a găsi expresii mai profunde atunci când vorbiți 

despre Domnul vostru. Cu adevărat, vă spun, puterea, înțelepciunea și iubirea Mea transcend tot ceea ce 

mintea umană își poate imagina, pentru că toate acestea sunt dincolo de ceea ce știți și dincolo de ceea ce 

veți ști. 

37 În prezent pregătesc viitorul sufletului vostru; de aceea, paiele* sunt acum arse în focul Justiției 

Divine, pentru că există doar două căi pentru voi: una este cea a spiritualizării, cealaltă cea a purificării. 
Aceasta înseamnă dorințele și viciile care încă se agață de suflet. 

38 În acest timp, cel care nu este pregătit să se reînnoiască va trebui să cunoască cea mai mare 

amărăciune și va fi îndepărtat de pe pământ, pierzând astfel ocazia prețioasă de a-și ispăși fărădelegile și 

de a se împăca cu Legea, Adevărul și Viața. 

39 Pe de altă parte, cei care trec din această viață materială la Căminul Spiritual cu pacea și satisfacția 

pe care le dă datoria împlinită, se vor simți luminați de Lumina Mea, iar dacă se numără printre cei care 

trebuie să se reîncarneze, îi voi pregăti înainte de a se întoarce la viața umană, pentru ca ei să se ridice la 

ea puri, spiritualizați și cu o mai mare înțelepciune. 

40 Nu veți mai fi atât de neglijenți încât să vă uitați jurămintele de a rămâne pe calea binelui. Veți 

păstra mereu amintirea acestui legământ spiritual pe care l-ați încheiat cu Mine, fără să vă abateți de la 

calea binelui - în ciuda încercărilor și ispitelor pe care le veți întâlni pe drum. 

41 Cine vrea să Mă urmeze, să-și ia crucea și să meargă pe urmele Mele. Sunt în așteptarea oamenilor 

de bunăvoință care doresc pacea, mântuirea și bunăstarea aproapelui lor. Îi voi lua sub mantia mea de 

iubire pe cei care Mă caută cu acest ideal nobil și îi voi trimite pe toate căile lumii pentru a transforma 

gândurile Mele în cuvinte și cuvintele Mele în fapte și, în acest fel, voi face cunoscută învățătura Mea prin 

ei. Unii vor folosi cuvinte simple, în alții Cuvântul va înflori și un potop de apă spirituală va curge de pe 

buzele lor pentru a potoli setea de adevăr a oamenilor. 

42 Nu vă fie teamă să vorbiți atunci când vă aflați în rândurile mesagerilor și apostolilor Mei și nu vă 

gândiți că acest mesaj nu este înțeles de oameni. 

43 Am venit să vă luminez mințile, să vă eliberez de materialism, să vă arăt calea spre adevărata 

fericire. Aceasta este vestea cea bună pe care trebuie să o duceți peste tot. 

44 Pregătiți-vă de luptă, voi toți cei de bunăvoință, ca să veniți la frații voștri la timpul potrivit. Vă 

dau un exemplu despre acest moment potrivit, când vin chiar în momentul în care aveți nevoie de Mine. 

Ar fi drept ca Mântuitorul să vină prea târziu, deși vede omenirea prăbușindu-se în abis? 

45 Ascultați-Mă, oameni buni, și ajungeți la fundul acestui cuvânt, realizând că l-ați folosit puțin 

pentru că ați crezut puțin și îndoiala a intrat de multe ori în inima voastră. Totuși, va veni vremea când cei 
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cu puțină credință vor vedea roadele pe care le-am semănat să se coacă și în toată lumea vor apărea cei 

inițiați în spiritualizare. 

46 Atunci veți auzi vocea Mea spunându-le: "Iubiți ucenici, să semănăm iubire în toată lumea, voi 

lăsa sămânța Mea să intre în inimi prin faptele voastre. Semănați prin exemplu și în curând veți vedea că 

învățătura mea va da roade. 

47 Așa cum Ioan, precursorul venirii Mele în Era a Doua, a spus mulțimilor: "Ierusalime, Ierusalime, 

pregătește-te să cunoști pe Regele tău", tot așa voi, noii Mei precursori, ar trebui să spuneți lumii: 

"Pregătiți-vă să primiți în spiritul vostru prezența Spiritului Divin care vrea să vă facă să simțiți gloria 

Împărăției Sale". - Uneori spui: "Ar trebui să fii teolog pentru a pătrunde în profunzimea acestei 

înțelepciuni pe care Domnul ne-o dezvăluie. Ar trebui să fii om de știință pentru a înțelege minunile pe 

care le oferă viața". La aceasta vă răspund că, dacă ați studia aceste științe, nu ați înțelege revelația Mea. 

48 Ți-am pregătit mintea în așa fel încât să Mă poată înțelege în limitele umilei sale înțelegeri. Pentru 

că astfel, neîngrădită și liberă de orice influență străină învățăturii Mele, ea poate pătrunde mai ușor în 

învățăturile Mele. Îți voi încredința o carte în care spiritul tău va învăța să citească și să cunoască 

înțelepciunea spirituală. În zadar căutați această înțelepciune în cărțile pământului, căci sămânța pe care o 

conțin cărțile oamenilor nu ar mai germina în voi. Sarcina ta este diferită de cea a celor care vin pe Pământ 

pentru a explora secretele naturii. Voi sunteți acel popor al cărui destin este de a aduce lumina spiritului în 

lume. 

49 Nu ați auzit de cele șapte peceți? Pentru ca să înțelegeți, imaginați-vă o carte formată din șapte 

capitole, o carte care conține cunoașterea vieții și înțelepciunea spirituală și care a fost deschisă în fața 

omenirii. Șase din aceste șapte peceți au fost desprinse, prin urmare ați ajuns acum la cea de-a șasea pecete 

și primiți de la ea lumina și revelațiile sale. 

50 Ferice de cel care, cu dragoste, umilință și respect, ajunge să înțeleagă acest simbol al înțelepciunii 

mele, pentru că va deveni lumină în mintea lui. Cartea celor șapte peceți este ca un sanctuar în care spiritul 

tău va găsi scara care duce la casa păcii și a perfecțiunii. Este Cartea Înțelepciunii Mele, care este dată 

oamenilor în șapte etape. 

51 "Limba" în care este scrisă această Carte este divină, căci Duhul Tatălui vostru Etern a fost cel care 

a scris-o pentru copiii Săi. "Cuvântul Meu" a tradus-o în limbaj uman pentru tine, pentru ca omul să o 

cunoască și să o trăiască încă de la primele sale pagini. 

52 În prezent, vă introduc în studiul acestei revelații. Mâine, când Purtătorul de Voce va tăcea, spiritul 

vostru va începe să se pregătească pentru a primi continuarea învățăturilor divine direct de la Tatăl. 

53 Este voința Mea ca atunci când al Șaptelea Pecete va fi dezlegat, discursul de la spirit la spirit să 

fie exercitat de către omenire, astfel încât să poată fi în comuniune cu Domnul lor. 

54 Reflectați asupra acestor învățături, discipoli, și veți simți măreția acestei revelații. 

55 Bine ați venit să fie poporul care vine să-L primească pe Domnul său. Bine ați venit la ei, pentru că 

au înțeles că trăiesc în timpul împlinirii profețiilor și promisiunilor pe care le-am dat omenirii în altă 

vreme. 

56 Noua mea manifestare a găsit lumea fără pace. Astăzi, națiunile se distrug între ele fără să vrea să 

înțeleagă că sunteți cu toții frați și surori. 

57 Când creștinii fervenți din cele mai vechi timpuri au aflat că Domnul lor se va întoarce în lume 

într-un timp de războaie și ură, nu puteau înțelege cum de oamenii nu puteau ajunge să se iubească unii pe 

alții după ce această învățătură sublimă (a lui Isus) a trecut din gură în gură și din inimă în inimă. 

58 O, dacă ar fi știut că națiunile care erau creștine se vor ridica unele împotriva altora pentru a se 

distruge reciproc și că inima oamenilor se va transforma într-un imens mormânt în care vor fi îngropate 

toate virtuțile pe care le-a învățat Doctrina Mea! Omenirea este ca un suflet închis în întuneric, în 

putrefacție și singurătate, precum mortul în camera sa de înmormântare. Dar vocea Mea l-a trezit pe acest 

mort în mormântul său la adevăr, la iubire, la lumină. Vocea mea, care răsună în spiritul lui, îi spune: Nu 

dormi, aceasta este a treia zi în care te vei trezi, al treilea timp, destinat spiritului pentru repararea și 

înălțarea lui, cu care orice datorie este plătită pentru totdeauna, iar misiunea lui pe pământ este încheiată. 

59 Am văzut că comunitățile voastre religioase nu au puterea necesară pentru a opri atât de mult rău, 

nici suficientă lumină pentru a vă lumina rațiunea, și asta pentru că s-au îndepărtat de esența Doctrinei 

Mele, care este destinată în primul rând spiritului. 
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60 Pentru mulți oameni, Isus este figura unei frumoase și vechi legende, ale cărei lucrări exemplare nu 

pot fi înțelese și puse în practică în aceste vremuri de materialism. La aceasta vă spun că cuvântul și 

faptele lui Isus nu sunt trecute și nici nu vor fi vreodată, pentru că nu aparțin nici unei epoci, nici unui 

popor, deoarece esența faptelor Sale în lume a fost iubirea și umilința, iar omenirea are nevoie de 

învățăturile Sale pentru progresul ei spiritual. 

61 Când cei morți - din punct de vedere al iubirii - se vor ridica la viața adevărată, veți vedea Numele 

Meu și Cuvântul Meu apărând din nou în lume, și veți auzi multe buze spunând: "Hristos a înviat din 

morți!" Dar atunci le voi spune că am fost întotdeauna prezent și că nu am fost niciodată mort, în timp ce 

întoarcerea spirituală a umanității de la Mine a fost cea care nu i-a permis să Mă simtă. 

62 Discipoli, astăzi detectez oboseală în trupurile voastre și neliniște în sufletele voastre; motivul este 

că semenii voștri vă fac rău pentru că ați îmbrățișat această cruce. Dar tu ai o dorință pentru Cuvântul 

Meu, și în el găsești pace și mângâiere. 

63 În prima epocă, oamenii se rugau în deșert pentru ca mana să le fie trimisă. Astăzi înalță-ți duhul 

pentru a auzi glasul Domnului, care este hrană și viață veșnică. 

64 De multe ori v-ați dorit ca acest cuvânt să fie auzit în toată lumea. La aceasta, Maestrul vă spune: 

Doar o mică mulțime Mă va auzi prin organul minții, dar apoi toți vor primi acest mesaj. Lumina mea se 

revarsă asupra oricărui duh și asupra întregii făpturi, sau, ceea ce este același lucru, pământul este pregătit 

pentru ca sămânța să pătrundă în el și să rodească. 

65 Doar cei care persistă în păcat nu vor simți prezența Mea. Dar voi face lumea să înțeleagă că am 

venit pentru toți și că m-am arătat tuturor. 

66 Lumina unei noi zile a apărut la orizont și o carte s-a deschis în fața ochilor tăi. Învățătura mea 

spirituală se va strădui să dizolve umbrele și, în cele din urmă, adevărul său va prevala. 

67 Nu trebuie să vă lăudați cu darurile spirituale pe care vi le-am încredințat și nici cu harul pe care vi 

s-a dat de a mă asculta. Trebuie ca faptele voastre să vorbească și să mărturisească despre învățăturile de 

iubire pe care le-ați primit. 

68 Oamenii vă vor pune la încercare, dar apoi vă veți încredința voinței mele plini de credință și vă 

voi ajuta să treceți peste. 

69 Îl vor aduce la tine pe bolnavul incurabil ca să-l vindeci, te vor chema la cel muribund ca să-l 

readuci la viață și îl vor aduce în fața ta pe cel care și-a pierdut mințile sau pe cel posedat, ca să-i dai 

lumină spiritului său și libertate minții sale. 

70 Nu vă temeți de dovada (a darului vostru de vindecare), credeți în el, fiți umili față de semenii 

voștri, iar eu voi face restul. Voi arăta oamenilor că v-am dat într-adevăr autoritate. Ei vor fi afectați și 

mulți se vor converti. Dar cei care au vrut să vă facă rău se vor simți înfrânți de dragostea voastră 

ajutătoare. 

71 A venit vremea luptei și a adevăratei spiritualizări. Din temple, biserici și sinagogi vor ieși cei care, 

dăruiți cultelor exterioare, se vor trezi din visul lor și vor căuta câmpurile Domnului, acolo unde este 

munca, semănatul și lupta. 

72 Lasă deoparte dragostea excesivă pentru trupul tău și ai milă de sufletul tău și ajută-l să se purifice 

și să se înalțe. Când veți reuși acest lucru, veți experimenta cât de puternici veți fi în suflet și în trup. 

73 Țineți minte: Dacă sufletul este bolnav - cum ar putea fi pace în inimă? Și dacă există remușcări în 

suflet - se poate bucura de pace? 

74 Pregătiți-vă, pentru că, în adevăr vă spun, sunt deja mulți cei care așteaptă pe Duhul Sfânt. 

Scripturile și profețiile sunt cercetate și studiate de oameni, iar în ele ei descoperă că evenimentele din 

acest timp indică faptul că semnele pe care le-am dat cu privire la venirea Mea se împlinesc acum. Cu 

toate acestea, cea mai mare parte a omenirii este încă adormită. Dacă toate popoarele Mă așteptau și dacă 

profețiile ar fi fost corect interpretate, oamenii ar fi pornit deja pe drumul spre steaua care le va dezvălui 

dialogul de la spirit la spirit. 

75 Voi, care ascultați Cuvântul Meu, ați fost judecătorii celor prin care Mă fac cunoscut. Dar pe cel 

care a fost cel mai aspru și mai nedrept l-am chemat și i-am dat același dar duhovnicesc, pentru ca atunci 

când se va afla și el în fața judecătorilor și a necredincioșilor, să fie conștient de sarcina dificilă și grea 

care revine unui purtător de cuvânt. 
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76 Progresați, discipoli, nu așteptați până când vor veni "ultimii" pentru a vă învăța ce înseamnă 

credința, ascultarea și zelul în Lucrarea Mea, căci sunteți obligați să îi așteptați cu ușile deschise, cu casa 

pregătită și cu masa pusă. 

77 Îi primesc pe toți cei care vin în dorința de a primi Cuvântul Meu - atât pe cei care se pregătesc din 

timp și își întorc mintea de la orice inutilitate, cât și pe cei care vin să Mă asculte doar din obișnuință. Care 

credeți că va folosi mai bine învățătura Mea? Care credeți că vor fi cei mai puternici când va veni ceasul 

plecării Mele, când voi înceta să Mă fac cunoscut vouă prin acest mijlocitor? Ei sunt, desigur, cei care se 

pregătesc cu adevărat să primească învățăturile Mele. De aceea, ascultați-mă cu duhul, faceți-vă mintea 

imparțială și lăsați inima să se emoționeze; în felul acesta veți simți cum Cuvântul meu pătrunde în 

adâncul ființei voastre și vă va umple de senzații nobile. 

78 Unii care nu sunt prezenți la acest cuvânt sunt mai aproape de prezența Mea decât mulți dintre cei 

care ocupă un loc la această manifestare, și asta pentru că cuvântul de învățătură al Maestrului vine la 

spirit și nu la carne. O, suflete infectate de patimile lumii, dacă ați ști că, în clipele în care auziți acest 

cuvânt, vă ofer cu el o barcă pentru a vă salva și o plasă pentru a-i salva pe frații și surorile voastre care 

sunt în pericol! 

79 În sfârșit sunt cu voi, așa cum v-am promis, în sfârșit am sosit și nu va fi o zi în care să nu vă dau 

dovezi ale prezenței și dreptății Mele în multe feluri. 

80 Vremea în care oamenii s-au folosit de liberul arbitru pentru a-l dedica plăcerilor, pasiunilor 

josnice, dușmăniei și răzbunării se apropie acum de sfârșit. Dreptatea mea blochează căile păcatului și 

deschide în schimb calea reconcilierii și a reînnoirii, astfel încât oamenii să poată găsi drumul păcii pe care 

l-au căutat în zadar prin alte mijloace. 

81 Vă numiți frați și surori între voi, dar nu ați fost așa decât în rare ocazii! De aceea v-am spus în 

această zi să vă pregătiți pentru a primi Cuvântul Meu. Căci în ea veți auzi vocea Mea tandră și iubitoare, 

care vă va face să vă simțiți ca adevărați frați și surori în Dumnezeu. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 92  
1 Pentru voi, acea zi este o zi de sărbătoare când ascultați Cuvântul Meu. Voi care aveți credință vă 

împrospătați, iar voi care aveți îndoieli vă chinuiți, pentru că vreți să Mă vedeți ca pe o ființă umană pentru 

a avea certitudinea absolută a prezenței Mele. 

2 Dar nu vă îngrijorați, vă spune Maestrul, căci chiar și fără să Mă vedeți sau să Mă atingeți veți 

crede în cele din urmă. În timp ce Cuvântul Meu te convinge, el sensibilizează și toate fibrele spirituale ale 

ființei tale și, în cele din urmă, vei simți revelațiile spirituale aproape de tine atunci când pacea îți bate la 

ușă sau când iubirea se apropie de inima ta, când moartea te pândește sau când ispita te pândește. Cea mai 

bună moștenire pe care v-o voi lăsa va fi această învățătură, pentru că cel care știe să o interpreteze și să o 

pună în practică așa cum cere ea va obține cea mai mare pace a minții. Dar oricine o falsifică în 

interpretare sau în aplicare va trebui să plângă cu amar. Dar aceștia nu Mă vor putea învinovăți, căci 

conștiința lor le va spune că această durere este o dovadă că au fost în afara Legii. 

3 Și pe pământ, părinții tăi îți lasă o moștenire de învățături și sfaturi, iar cei care le urmează și le 

ascultă culeg roade bune în drumul lor prin viață. Dar cei care nu ascultă cuvintele lor și le uită și care pun 

mai mult preț pe bunurile materiale pe care le primesc ca parte a moștenirii decât pe lecțiile de iubire pe 

care le-au primit, sunt condamnați la cădere și la averi schimbătoare. Întrebați-vă: Ar fi corect ca acești 

copii care au greșit să spună că Tatăl lor este cel care îi pedepsește atunci când simt greutățile și suferințele 

care sunt consecințele neascultării lor? Nu, copiii mei, faptele voastre sunt cele care vă aduc întotdeauna o 

recompensă sau o pedeapsă. 

4 Iubiți discipoli, în acest moment vă ofer Doctrina mea a iubirii. În mijlocul acestei sărăcii în care 

au loc manifestările Mele se află sanctuarul Meu, acest templu spiritual unde nu se celebrează niciun ritual 

și nici nu te orbește farmecul fals al liturghiilor, unde auzi doar o voce care este uneori iubitoare și 

consolatoare, alteori profund înțeleaptă, iar alteori severă și iubitoare de dreptate. 

5 Acesta este motivul pentru care nu vă obosiți niciodată să o auziți și vă simțiți mereu cuceriți de ea; 

pentru că, deși învățăturile Mele au asemănări exterioare între ele, ați descoperit că sunt diferite ca și 

conținut și vă aduc treptat la realizarea spirituală a adevărului Meu. 

6 Voi veniți din diferite părți ale pământului pentru a Mă asculta, iar Eu vă numesc reprezentanți. 

Dacă sunteți tatăl sau mama unei familii, vă primesc ca reprezentanți ai casei; dacă sunteți copii, vă 

primesc ca reprezentanți ai familiei. Dacă veniți dintr-o anumită regiune, vă primesc ca reprezentanți ai 

acesteia, iar dacă veniți dintr-o țară îndepărtată, vă numesc reprezentanți ai națiunii voastre. Pentru Mine, 

voi toți sunteți copiii Mei, ucenicii Mei iubiți, pe care îi învăț fără milă. 

7 Celor care se îndoiesc de Cuvântul Meu le spun să aștepte, să păstreze îndoiala în inimile lor și să 

își închidă buzele, dar să își deschidă urechile, mintea și inima, căci acum este timpul surprizelor și al 

miracolelor pe care doar cei care sunt echipați vor putea să le perceapă și să le confirme. 

8 Deja se dă bătălia finală și este necesar să aveți arme cu care să luptați și un scut pentru a vă apăra. 

Dar cum această judecată nu este așa cum se aștepta lumea, ea nu a conștientizat că se află deja în aceeași 

situație. Fiecare dintre cei treziți, dacă are milă de semenii săi, să îi avertizeze și să dea mărturie despre 

Buna Vestire printre ei. Printre acest popor văd mulți care tac, deși ar putea vorbi pentru a da mărturie; 

alții, însă, care nu au înțeles învățătura Mea, vorbesc neîncetat despre ea fără să-i cunoască sensul și 

semnificația, și astfel cad adesea în falsuri iresponsabile. Acestora le spun că ar trebui să studieze și să se 

echipeze în prealabil, astfel încât să nu existe niciun prilej pentru ca cineva să devină confuz sau să judece 

greșit lucrarea Mea. 

9 De asemenea, vă atrag atenția că nu se poate numi ucenicul Meu cel care folosește Cuvântul Meu 

ca pe o sabie pentru a-și răni semenii sau ca pe un sceptru pentru a-i umili. Nici cel care se entuziasmează 

când vorbește despre această Doctrină și își pierde cumpătul, căci nu va semăna nicio sămânță de credință. 

10 Un ucenic echipat va fi acela care, atunci când își vede atacată credința, cea mai sfântă dintre 

convingerile sale, știe să rămână calm, căci va fi ca un far în mijlocul furtunii. 

11 Ascultă-mă neobosit, pentru ca credința ta să crească și să-ți satisfaci dorința de înălțare a 

sufletului tău. 

12 În acest timp, voi face ca învățătura pe care v-am dat-o în Era a Doua, pe care mulți nu au înțeles-

o, iar alții au uitat-o, să fie înțeleasă de toți și, mai mult, să fie urmată datorită noilor mele învățături. 
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13 Voi, cei care ați primit aceste revelații, sunteți destinați să vestiți umanității noua mea manifestare 

prin intermediul organului uman de înțelegere. Cine va da această mărturie, dacă nu tu? Dacă vă așteptați 

ca demnitarii sau clerul comunităților religioase să aducă această Veste Bună omenirii, vă înșelați. Căci 

adevărat vă spun că, chiar dacă M-ar vedea, nu și-ar deschide buzele ca să spună oamenilor: "Uitați-vă, 

iată-L pe Hristos, mergeți la El!". Nu, ucenici, nu ei vor fi cei care Mă vor vesti, nici cei care vor deschide 

noi drumuri pentru oamenii acestui veac. Pe tine, în schimb, Cuvântul meu te pregătește neîncetat, pentru 

ca tu să vorbești cu fidelitate despre ceea ce ai văzut și auzit și, mai ales, pentru ca tu să confirmi acest 

lucru prin cultul tău față de Dumnezeu și prin faptele tale de iubire față de semenii tăi. 

14 Lăsați Cuvântul Meu să vă umple de putere, astfel încât să nu fiți slabi în încercări. Amintiți-vă că 

drumul virtuții este uneori semănat cu spini și ispite. 

15 Înțelegeți cât de delicată este această lucrare, iubiți ucenici, și, de asemenea, tot ceea ce trebuie să 

cercetați și să luați în considerare, ca să nu cădeți în eroare, nici să semănați discordie între frații voștri. 

16 Păstrați Cuvântul Meu și veți fi puternici, pentru că voi construi temple care vor rezista celor mai 

puternice furtuni. 

17 Nimeni să nu-Mi spună că se simte prea obosit pentru a se ocupa de munca de azi, pentru că nu 

spiritul va vorbi astfel, ci carnea. Vă spun că este suficient să vă detașați puțin de lumea materială în care 

trăiți pentru a vă simți liberi de poverile împovărătoare. Spiritul maturizat nu simte oboseala, ci trupul este 

cel care obosește în lupta materială. Această misiune spirituală, purtată cu iubire, nu te împovărează și nu 

te obosește, ci îți ușurează greutățile vieții și îți întărește trupul și spiritul. 

18 Trebuie să vă spun, ucenicilor, că cel care simte dragoste pentru aproapele său nu cunoaște 

oboseala. Credeți că dacă nu v-aș fi iubit așa cum vă iubesc, aș fi acceptat judecata și moartea sacrificială 

la care M-ați supus atunci? Dar dragostea Mea pentru umanitate i-a dat puteri lui Isus și în El am împlinit 

lucrarea Mea de răscumpărare. Înțelege: Pe cât de mare este dragostea ta pentru aproapele tău, pe atât de 

mare va fi puterea cu care vei putea suporta insultele lor și greutățile pe care ți le poate provoca sarcina ta. 

19 Rugați-vă, deveniți puternici în bine, astfel încât să vă îndepărtați imperfecțiunile și să vă simțiți 

mai demni de iubirea Mea în fiecare zi. 

20 În această oră binecuvântată, raza mea divină a atins mințile purtătorilor mei de voce din diferitele 

locuri de adunare consacrate acestei manifestări, iar această lumină a fost transformată în cuvinte de viață 

pentru spiritul poporului meu. Această manifestare este similară cu cea prin care mana a căzut peste 

poporul înfometat și l-a hrănit în zilele de restriște din pustiu. Nimeni să nu se teamă că este părăsit, pentru 

că ați experimentat că v-am dat dovezi ale prezenței mele în orice moment. 

21 Nu simțiți iubirea Mea grijulie care vă îndepărtează treptat de tot ceea ce este inutil și dăunător? 

Pentru că Îmi este plăcut să vă purificați în fântâna de apă pură pe care vă oferă învățăturile Mele, pentru 

ca astfel să fiți demni de revelațiile Mele, astfel purificați. 

22 Ascultați, ucenici: Timpul prezis în care Duhul Meu se va revărsa asupra oricărui spirit și asupra 

întregii făpturi, când omenirea va avea viziuni spirituale și vise simbolice și profetice, este acum. Fiți 

atenți la modul în care darurile spirituale se fac simțite în rândul oamenilor din diferite comunități de 

credință. Dar printre toți există unul - necunoscut și nevăzut - în care manifestările spirituale au fost clare, 

exacte și în mod corect. În ea mi-am făcut auzită vocea de Maestru, i-am dezvăluit scopul final al acestor 

daruri spirituale și i-am arătat calea sigură pentru îndeplinirea misiunii sale. 

23 Acesta este poporul Meu (Israelul spiritual), asupra căruia vor coborî revelațiile Mele, succesorul 

acelui popor străvechi care a fost numit Israel în Prima Eră și care acum se ridică din nou în lume, aducând 

cu ei în spiritul lor sarcina de a face cunoscut adevărul Meu omenirii. 

24 Acest popor ascultă vocea Mea în acest timp și se hrănește cu Mine ca o ramură din Vița Eternă. 

Toți copiii lui vor da lumii roadele pomului din care au luat viața. Cuvântul Meu îi va face roditori ca și 

cum ar fi irigat cu apa cea mai pură și îi va dota astfel încât să nu fie niciodată udați cu apă necurată, 

pentru că atunci gustul și seva fructelor spirituale ale acestui popor nu ar mai fi cele ale Pomului Divin. 

25 În aceste vremuri de materialism, învățăturile Mele despre iubire au fost uitate din cauza 

întunericului care învăluie omenirea. Dar eu vă spun să le căutați în spiritul vostru, din care nu se pot 

șterge, căci acolo toate darurile voastre rămân în taină ca o lampă stingheră care luminează calea pe care 

trebuie să o urmați până când veți obține răsplata pe care v-am promis-o. 
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26 Acum îmi adun poporul Meu pentru a le împărtăși înțelepciunea Mea. Numai Eu îi pot descoperi 

pe cei care trebuie să Mă slujească. În trei veacuri am căutat discipoli pentru a le da instrucția Mea și a-i 

pregăti ca emisari ai Mei. În fiecare dintre aceste epoci M-am făcut cunoscut sub diferite forme, iar 

prezența Mea i-a surprins pe oameni pentru că nu au știut cum să se pregătească pentru a Mă aștepta, deși 

știau că a venit timpul ca aceste evenimente să aibă loc. Când m-am confruntat cu ei, ei nu M-au 

recunoscut, deși Cuvântul Meu le-a oferit aceeași esență dintotdeauna; pentru că scopul învățăturilor Mele 

a fost același în toate timpurile. Eu vă spun: Oricare ar fi forma în care mă dezvălui vouă, mă puteți 

recunoaște, deoarece vă arăt întotdeauna dragostea mea. Formele pe care le-am folosit pentru a Mă face 

prezent oamenilor nu au fost o mască pentru a Mă ascunde de privirile lor, ci un mijloc de a Mă delimita, 

de a fi înțeles, de a le testa credința și de a le insufla încrederea în Mine. 

27 Voi care nu sunteți siguri de această proclamație - păstrați tăcerea până când vă veți convinge după 

un anumit timp. 

28 Multe dintre îndoielile voastre au apărut din cauza faptului că vedeți în acești purtători de voce 

ființe imperfecte, iar acest lucru vă dă o idee: Este posibil ca Spiritul divin să ne vorbească prin acest 

mijloc? Dar eu vă întreb: Unde sunt cei cu inima curată și cei drepți ca să Mă fac cunoscut în ei? Nu le 

găsesc pe pământ, nici printre bătrâni, nici printre fecioare, nici măcar printre copii, și cu atât mai puțin 

printre filosofi sau printre oamenii de știință, nici printre clericii diferitelor comunități religioase. Așa că i-

am căutat printre oamenii simpli pe cei care, în afară de un intelect neîmbunătățit, posedă o dezvoltare 

spirituală suficientă, iar ei M-au slujit cu dragoste adevărată. 

29 Dacă vă aduc Cuvântul Meu prin buze omenești, fără să Mă fac vizibil, este pentru a vă oferi 

posibilitatea de a câștiga merite și de a repeta acel Cuvânt pe care vi l-am dat în Era a doua, când v-am 

spus: "Fericiți cei care nu văd și totuși cred". 

30 Odată ce aceste vremuri de manifestare a Mea vor fi trecut, veți înțelege că v-am ales pe voi ca 

fiind mijlocul cel mai demn - deoarece sunteți copiii Mei - de a exprima prin organul vostru intelectual 

iubirea Mea și dorința Mea de a vă ridica la Mine. 

31 Nu vă îndoiți de valoarea pe care o reprezentați pentru Mine. Mi-am dovedit dragostea pentru tine 

din momentul în care te-am trimis în paradisul creației mele. Acolo v-am dat tot ce aveți nevoie pentru a 

vă răcori și a vă hrăni, dar și pentru a vă dezvolta spiritual. În această minunată grădină puteți ajunge să îl 

cunoașteți și să îl iubiți pe Creatorul vostru, descoperind în propriul spirit abilitățile și atributele Celui care 

v-a dat existența. 

32 Omul de pe pământ este un prinț căruia iubirea și dreptatea mea i-au dat acest titlu, iar misiunea pe 

care a primit-o de la început a fost aceea de a stăpâni pământul. 

33 Mai presus de darul divin al libertății sale de voință, am pus un far strălucitor care să-i lumineze 

calea în viață: conștiința. 

34 Libertatea de a acționa și lumina conștiinței pentru a discerne binele de rău sunt două dintre cele 

mai mari daruri pe care dragostea Tatălui Meu le-a lăsat spiritului vostru. Ele sunt în om chiar înainte de a 

se naște, dar și după ce a murit. Conștiința îl călăuzește și nu se desparte de el nici în disperare, nici în 

pierderea rațiunii, nici în agonia morții, pentru că este profund unită cu spiritul. 

35 Când înțelegeți tot ceea ce vă învăț, mai credeți că este nedemn ca Spiritul Meu să se facă cunoscut 

umanității prin intermediul propriilor mei copii? Cât de prost îl cunoașteți pe Tatăl vostru și cât de puțin vă 

cunoașteți pe voi înșivă! 

36 Acesta este un timp de surprize, de semne și de minuni, iar voi trebuie să fiți treji pentru ca 

revelațiile mele să nu treacă neobservate. Observați, simțiți și gândiți. Nu numai Cuvântul divin vă 

vorbește - și întreaga creație vă vorbește neîncetat în limbajul ei și vă arată calea spre îndatoririle voastre. 

37 Vă consider capabili în acest moment să înțelegeți Cartea Înțelepciunii Spirituale și să faceți mari 

progrese dacă știți să vă concentrați în adâncul ființei voastre și să permiteți spiritului vostru să aprindă 

lumina credinței sale și să vă lumineze astfel calea de dezvoltare. 

38 Dacă v-am spus cândva să ascultați învățătura Mea și să tăceți despre ea, a fost pentru că, ieri, 

omenirea i-a ucis pe profeții Mei și chiar pe Isus, Maestrul vostru. Dar nu a trecut mult timp până când 

oamenii au constatat că toate acele revelații și profeții pe care aceștia le-au lăsat moștenire s-au împlinit. 

Voi, cei care aveți deja această experiență - ați îndrăzni să respingeți încă o dată cuvântul Meu profetic și 

să provocați astfel moartea spirituală a noilor Mei purtători de cuvânt? 
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39 Căutați în mărturiile profeților Mei din vremurile trecute anunțul acestei proclamații prin 

intermediul organului uman al înțelegerii și, cu adevărat vă spun, îl veți găsi acolo. Dacă oamenii nu au 

găsit aceste profeții până acum, este doar pentru că le-au citit fără să înțeleagă sau să interpreteze Cuvântul 

divin. 

40 Îi primesc pe toți cei care vor să asculte învățătura Mea - atât pe cel care ascunde îndoiala și chiar 

ridiculizarea, cât și pe cei care și-ar da viața pentru a afirma că această proclamare este adevărul. Dar nu 

am cerut acest sacrificiu de la ucenicii mei, ci doar perseverența lor, dacă numiți sacrificiu faptul de a iubi 

și de a persevera în bine. 

41 Deja se apropie ziua plecării Mele și trebuie să vă pregătiți. Amintiți-vă că nu vă voi lăsa bunuri 

materiale; moștenirea mea constă în înțelepciune, iubire și putere. Vă las Cartea Cuvântului Meu, care 

conține toate instrucțiunile de care aveți nevoie pentru a fi îndrumați în mod corespunzător în viața 

voastră. 

42 Lasă credința să te însoțească oriunde ai merge. Dacă obișnuiați să Mă uitați în orele de bucurie, 

acum amintiți-vă de Mine ori de câte ori există bucurie și pace în inimile voastre și mulțumiți-Mi. Chiar și 

în orele de durere, tu mă cauți în singurătate, în întoarcerea intimă a ființei tale către Mine, pentru a-mi 

încredința toate plângerile tale în dorința de a primi puterea de care ai nevoie. 

43 Ar trebui să respectați întotdeauna credința sau convingerile religioase ale semenilor voștri și să vă 

amintiți că inima omului este templul Meu. Dacă vreți să pătrundeți în interiorul său, trebuie să o faceți cu 

dragoste și să vă rugați înainte de a ridica vălul acestui sanctuar. 

44 Nu vă comportați ca aceia care, fără respect și reverență, trec pragul acestui loc sacru care este 

sufletul, stingându-i lampa, pustiind jertfele și distrugând altarul, pentru că atunci veți deveni profanatori 

și profanatori ai templului Meu. 

45 În multe inimi veți găsi altare de fanatism pe care se înalță un idol. Acest lucru nu vă va tulbura, 

veți înțelege că ofranda este bună, că este sinceră și că vine dintr-o inimă sinceră care se întoarce spre 

Mine. - În acest fel vă învăț respectul și caritatea, singura cheie cu care puteți deschide inimile. 

46 Amintiți-vă că v-am dezvăluit acum și în orice moment forma în care trebuie să vă închinați 

Tatălui vostru. Mulți dintre voi ați fost învățați acest lucru, dar când vă gândiți la modul în care diferitele 

comunități religioase și secte au complicat cultul lui Dumnezeu, gândiți-vă la lupta care trebuie să apară în 

omenire dacă idealul spiritualizării trebuie să se impună în lume și să lupte pentru simplitate și puritate. 

47 Este adevărat că fanatismul pentru tradiții, religiozitatea falsă și idolatria au prins rădăcini adânci 

în inimile popoarelor, dar nu vă întristați la gândul luptei care vă așteaptă, căci credința voastră va rămâne 

neclintită. Amintiți-vă Cuvântul Meu că invit fiecare inimă să se ridice și să se apropie de Mine și că 

discipolii Mei vor fi protejați și întăriți de dragostea Mea în această bătălie care îi așteaptă în întreaga 

lume. Nimeni nu se va simți dependent de propriile forțe, iar credința îl va conduce la victorie. 

48 Înțelegeți de ce Mă fac cunoscut vouă cu un zel perseverent. Nu vreau să dormiți și nici să vă 

temeți de pericole imaginare. Căutați avansarea spirituală în această lume și nu aveți altă idee decât aceea 

că sunteți în căutarea unor frați și surori și nu a unor dușmani - frați și surori cărora trebuie să le aduceți un 

mesaj de fraternitate și spiritualizare. - O, ucenici care sunteți temători și slabi în credință, vă spun că 

trebuie să înțelegeți învățătura mea și să vă întăriți din ea, ca să vă simțiți puternici și să nu vă temeți de 

lupta care se apropie. 

49 Pentru a te ajuta în sarcina ta, îți pregătesc spiritul și carnea pentru a putea rezista cu curaj, 

seninătate și credință în împrejurările încâlcite pe care le vei întâlni pe calea ta. 

50 Nu vă temeți de respingerea rudelor și prietenilor, nu vă descurajați dacă vă disprețuiesc din 

această cauză. Întărește-ți deja acum inima în învățătura Mea, care este cea mai bună nicovală. 

51 Fiți umili în aceste încercări, comportați-vă cu demnitate și luptați cu umilință, pentru a fi capabili 

să iertați orice insultă, dacă vreți ca sămânța mea sădită în voi să dea roade de iubire și să germineze în 

solul ostil și arid al inimii umane. Dacă vreți să Mă luați ca exemplu pe Mine, în Isus, amintiți-vă că, în 

calitate de ființă umană, am fost judecat greșit, persecutat, respins și batjocorit de la nașterea Mea și până 

la sfârșitul drumului Meu, care a fost crucea. Chiar și în ceasul agoniei Mele, mulți s-au bucurat de durerea 

Mea și au sărbătorit moartea Mea. 

52 Dar această reamintire nu trebuie să vă descurajeze, nu trebuie să vi se pară dificil să puneți în 

practică învățătura mea. Și ucenicilor Mei din acea vreme li s-a părut dificil, și totuși și-au îndeplinit 
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misiunea. L-au văzut pe Stăpânul lor triumfând asupra lumii, învingând moartea, împlinind lucrarea de 

răscumpărare pe calea Sa și, de aceea, au fost în stare să-i urmeze pașii după plecarea Sa, au făcut din 

iubirea aproapelui legea lor și din iubirea față de semenii lor adevărata lor viață. 

53 Ei sunt un exemplu frumos pentru voi, discipoli ai Epocii a treia, cărora vă spun: Veniți la mine, 

bolnavi cu trupul și cu sufletul, căci nu vă voi respinge din cauza slăbiciunii voastre. Ascultați Cuvântul 

Meu și el va fi ca balsamul care vă vindecă rănile. 

54 Câți dintre voi sunt surprinși să descopere în ochii lor lacrimi de emoție debordantă la auzul 

Cuvântului Meu, în timp ce, cu doar câteva clipe înainte, vă dădeați pradă deșertăciunilor lumii! 

55 De mult timp vă dau această învățătură și încă nu văd discipolii transformați în ucenici, dar voi 

continua să vă dau cuvântul Meu până când voi face din voi buni stăpâni. Mi-a plăcut să-i aleg pe cei 

nepricepuți pentru cunoașterea acestei lumi, pentru că mințile lor au simplitatea și claritatea necesare 

pentru a înțelege înțelepciunea spirituală. I-am ales pe cei săraci, pentru că atunci când s-au simțit 

îmbrăcați cu harul meu, aceștia, în umilința lor, au apreciat valoarea darurilor spirituale pe care le-am 

acordat. Dar cei bogați, care se străduiesc doar pentru puterea pământească - cât de nesemnificative le par 

abilitățile date de Dumnezeu și cât de puțini s-au întors la Mine în dorința de a primi binecuvântări și 

daruri pentru spiritul lor. Dar Eu sunt întotdeauna gata să îmi revărs comoara secretă asupra fiecăruia 

dintre copiii Mei în momentul pregătirii lor. 

56 Pe acești săraci pe care i-am împodobit, îi învăț că nu trebuie să păstreze această comoară doar 

pentru ei, ci să o împartă cu frații lor. 

57 Spiritul, știind că are în el daruri dăruite de Domnul său, se bucură și se luptă pentru a le păstra. El 

are cunoștințe despre dezvoltarea lor și se străduiește să facă să strălucească această bijuterie care i-a fost 

încredințată. 

58 Amintește-ți, așadar, că cel care se îndepărtează de calea Mea după ce a primit o moștenire este 

nerecunoscător nu atât față de Stăpânul său, cât față de el însuși, căci fiecare etapă de dezvoltare pe care a 

atins-o l-a costat un efort, o suferință sau o reparație. 

59 Nu știți că cel ce umblă în afara legii se lipsește de virtuțile și de darurile sale spirituale? De aceea 

v-am ajutat în acest timp să redați spiritului vostru tot ceea ce pierduse și pentru care se simțea slab și avea 

nevoie de ajutor. Veți primi cu toții lumină, nu va fi nimeni care să nu simtă trezirea spiritului său și 

dorința de a se ridica deasupra umanului. "Plantele" care erau paraziți se vor transforma în plante 

înfloritoare și roditoare. Pentru că vă iubesc, vă voi da întotdeauna ocazia să vă salvați. Dar trebuie să vă 

amintiți că fiecare ocazie pe care nu o profitați vă va face mai dureroasă întoarcerea pe calea mântuirii. 

60 Astăzi am venit să vă separ de corupția dominantă, pentru ca voi să puteți asculta Cuvântul Meu în 

pace și în același timp să-l meditați și să-l pătrundeți. Fiți conștienți că setea sufletului se potolește doar cu 

apa curată a iubirii și a milostivirii. 

61 Dacă ați avut servitori în lume și ați primit onoruri, trebuie să renunțați la toate acestea și să 

deveniți servitori utili, harnici și umili ai semenilor voștri. Ați slujit adesea lumii, dar acum trebuie să-L 

slujiți pe Dumnezeu, ascultând de instrucțiunile Mele. Lumea v-a oferit bucurii, dar acum este timpul să vă 

pregătiți sufletul pentru a intra în lumea spirituală, unde veți avea satisfacții depline dacă ați trăit în 

conformitate cu legea mea de iubire. 

62 Folosește-ți șederea pe pământ pentru a iubi și pentru a dărui bunătate în loc de amărăciune. Fiți 

atenți la aceste creaturi de aici, prin care vă dau Cuvântul Meu, și veți vedea cum, în ciuda supărărilor pe 

care le culeg în viața lor, au cuvinte de iubire pentru voi în momentele de manifestare a Mea. Vă puteți 

imagina puterea dătătoare de viață pe care o aveau atunci învățăturile lui Isus și încântarea mulțimilor care 

îl ascultau? Era vocea Împărăției Cerurilor în fața căreia sufletele discipolilor se prosterneau. De fiecare 

dată când buzele Maestrului Divin se deschideau, cuvintele Sale cădeau ca un balsam în inimile bolnave și 

vindecau multe răni. Dar a fost oare calea pe care a parcurs-o Isus o cale plină de flori? Nu, ucenicilor, 

drumul său de suferință până la Golgota a început în ieslea din Betleem. De aceea, acel Cuvânt, care era 

vocea Celui care a suferit pentru mântuirea voastră, a adus hotărâri ferme de îndreptare în multe inimi și a 

transformat astfel existența multor ființe umane care trăiseră în întuneric și care ulterior s-au simțit 

luminate de focul iubirii Cuvântului Său. 

63 Cei care erau morți pentru viața harului au înviat la o viață nouă, plină de speranță și credință, iar 

cei cu inimi egoiste, dure și crude au plâns de pocăință și s-au simțit îndemnați să facă bine și să-i iubească 



U 92 

64 

pe cei pe care îi priveau cu indiferență și chiar cu dispreț. Multe dintre aceste minuni de convertire le-am 

văzut doar eu, pentru că au trecut neobservate de mulți dintre discipolii mei. Și acum, în acest timp, acest 

miracol se întâmplă din nou, când esența vieții acestui Cuvânt este primită. Descopăr printre mulțimile 

care mă ascultă, oameni care au fost scufundați în viciu și care își remodelează viața și se reconstruiesc 

prin practicarea virtuții pe care înainte o neglijau. Văd familiile care se unesc pentru a urma urmele Mele 

și căsătoriile care își întăresc legăturile în idealul de spiritualizare pe care Doctrina Mea li l-a dat. 

64 Îi văd printre lucrătorii mei pe cei care au fost cândva paria pe pământ și sclavi ai păcatului și care 

astăzi s-au eliberat de el, și îi văd pe cei care au purtat o povară de suferință și care acum au pace în inimă 

și știu cum să o împărtășească fraților și surorilor lor. 

65 Motivul este că Cuvântul Meu, prin intermediul minții umane, are aceeași putere, esență și putere 

de convingere ca și cel pe care l-am dat în Isus, deși instrucțiunea pe care v-o dau astăzi vine de pe buze 

care păcătuiesc și profanează. cum va fi comuniunea Mea cu spiritul tău după ce vei fi atins o mai mare 

puritate? O, ucenici, faceți un efort, dezvoltați darurile umilinței și carității active, în acest fel veți oferi 

sufletului vostru posibilitatea de a se purifica și de a se înălța! Aderă la Mine pentru a putea trăi veșnic. 

66 V-am văzut pe mulți dintre voi rătăcind cu moartea în inimă, fără să găsiți o mână care să vă arate 

calea virtuții și a păcii, până când ecoul Cuvântului Meu a ajuns la voi și vocea lui v-a chemat, v-a făcut să 

vă treziți la o viață nouă și să experimentați bucuria de a vă întoarce la Mine. 

67 Sufletul tău rămăsese orb, mut și surd față de orice activitate spirituală, dar în esența sa tânjea să 

dobândească această cunoaștere și spera la ea. Intelectul tău nu a înțeles această luptă interioară și, prin 

urmare, nu ai găsit nicio explicație pentru lipsa de pace și bucurie în care trăiai. 

68 Atunci s-a întâmplat că Prezența Mea a strălucit ca un far în întunericul sufletului tău, iar tu M-ai 

recunoscut imediat și Mi-ai spus: "Doamne, Tu ești Cel pe care Îl așteptam atât de mult". Și din acel 

moment v-am acceptat ca discipoli ai Mei și v-am învățat să silabisiți primele silabe ale acestei cărți care 

v-a dezvăluit zi de zi conținutul paginilor sale. 

69 V-am ales pentru umilința inimilor voastre, pentru ca, devotați Mie, să duceți doctrina Mea 

pretutindeni și, în acest timp de corupție și mizerie, să semănați sămânța Mea de iubire în inimile 

semenilor voștri, care este terenul potrivit pentru schimbarea inimii și a virtuții. 

70 Am venit pentru a aduce la viață toate sufletele care au murit pentru har și pentru a vă învăța ceea 

ce nu ați putut găsi în științe sau în filozofie: spiritualizarea. 

71 Religiile au dormit un somn de secole de rutină și stagnare, în timp ce adevărul a rămas ascuns. 

Dar cei care cunosc poruncile lui Iehova și Cuvântul Maestrului Divin trebuie să recunoască în această 

voce care vă vorbește în acest moment, vocea Spiritului Adevărului promis pentru aceste vremuri. 

72 Omenirea cere dovezi supranaturale pentru a crede în existența Mea și în nemurirea sufletului, și 

vă spun cu adevărat că le voi da aceste dovezi în acest timp de mari evenimente și împliniri. 

73 Noile generații nu vor auzi Cuvântul Meu în această formă, pentru că pentru ele am prevăzut 

dialogul de la spirit la spirit. 

74 Mă aștept ca voi să îndepliniți ordinele Mele. Vă voi vorbi prin intermediul purtătorilor de cuvânt 

până în anul 1950, momentul în care consider că această epocă s-a încheiat. Dar nu vreau să fiți slabi în 

acea zi a dreptății, pentru că atunci vă veți dezbina și veți cădea în eroare. Fiți echipați astfel încât să auziți 

vocea conștiinței și să vă simțiți responsabili pentru toate sarcinile voastre. 

75 Aveți grijă de sănătatea corpului vostru, aveți grijă de conservarea și vitalitatea lui. Învățătura mea 

vă sfătuiește să vă îngrijiți cu dragoste de sufletul și de trupul vostru, pentru că ambele se completează și 

au nevoie una de alta în dificila sarcină spirituală care le-a fost încredințată. 

76 Calea mea este îngustă, dar este sigură. Nu mai faceți exerciții de penitență deșarte și nu mai faceți 

jertfe nefolositoare. Luați din natură ceea ce este necesar pentru viața voastră materială și ridicați-vă la 

Mine în dorința de a vă hrăni spiritual. 

77 Iubiți oameni, purtați pacea în voi, pentru ca, așa cum ați fost mângâiați în acest timp de durere, să 

știți cum să-i mângâiați pe cei care slăbesc sub greutatea marilor încercări ale vieții. 

78 Voi, cei care ați fost vindecați și ați primit daruri și haruri de la Tatăl, veți fi numiți mâine de 

oameni bogați duhovnicește. 

Pacea mea fie cu voi! 



U  93  

65 

Instrucție 93  
1 Bine ați venit, inimi care sunteți flămânde și însetate de lumină. Rămâneți cu Mine și nu veți muri 

niciodată, căci Eu sunt Viața. 

2 În trecut ați simțit că muriți pentru că v-ați pierdut speranța și credința. Nu a existat nicio lumină în 

inimile voastre care să vă ghideze pe calea adevăratei vieți, nici o voce care să vă spună cu iubire: 

"Apropiați-vă, aceasta este calea păcii", până când ați auzit Cuvântul Meu, care este întotdeauna plin de 

iubire și mângâiere, iar lumina lui v-a redat pacea. 

3 Orbirea ta a fost luminată de lumina conștiinței tale, iar aceasta te îndeamnă mereu la rugăciune, la 

iubire activă față de aproapele și la îndreptare. Astfel ați venit în prezența mea, iar cuvântul meu a fost ca 

un far strălucitor și salvator care v-a luminat calea. Din acel moment ai înțeles că această lumină nu putea 

veni decât de la Mine și Mi-ai spus: "Doamne, Tu ești Cel pe care Te așteptam atât de mult. Astăzi știu că 

Te-am iubit și am avut nevoie de Tine, Stăpâne". 

4 Da, discipoli, iată-mă aici, ajutându-vă să faceți primii pași pe calea ascendentă, până când vă voi 

echipa ca adevărați discipoli ai învățăturilor și revelațiilor Mele, pentru a vă trimite mai târziu în provincii 

și națiuni să răspândiți această credință. 

5 Conflictul va fi în timpul celui mai mare păcat, al celor mai mari greutăți și dureri, iar tu nu vei 

avea alte resurse decât spiritualitatea ta, nici alte arme decât adevărul. V-am ales pe voi ca pe niște săraci, 

inculți și umili, ca pe niște terenuri în paragină, dar potrivite pentru a fi fecundate și pentru a primi 

sămânța spirituală. 

6 Nu i-am căutat pe filosofi, teologi sau oameni de știință, ci pe oamenii de rând care M-au așteptat 

întotdeauna și care au venit în grabă la chemarea Mea pentru a reda spiritului lor moștenirea uitată sau 

prost folosită. 

7 Omenirea nu a fost capabilă să pătrundă în miezul revelațiilor din primele două timpuri. Dar în 

aceasta, a treia, Cuvântul Meu vă va face să înțelegeți, să interpretați și să puneți în practică învățăturile 

Mele anterioare și le veți uni cu cele actuale. 

8 În acest timp nu m-am născut ca un om pentru lume. Am venit la voi în lumina Spiritului Meu, 

care a devenit cuvânt omenesc, și în aceasta vă dau esența vieții Mele pentru a trezi credința în inimile 

voastre. 

9 Îți dau o viață nouă, te trezesc și fac ca ochii tăi, orbiți de întunericul acestei lumi, să vadă adevărul 

etern. 

10 Eu vă dezvălui ceea ce omul de știință nu vă poate învăța, pentru că nu știe. A adormit în măreția 

lui pământească și nu s-a ridicat la Mine în dorința de a primi înțelepciunea Mea. 

11 S-au închis inimile clericilor care, în diferitele secte și comunități religioase, ar trebui să predea 

cunoștințele spirituale care sunt măreție și bogăție pentru spirit. 

12 Am văzut că legea și învățăturile pe care le-am lăsat omenirii în trecut sunt ascunse și au fost 

înlocuite de rituri, culte exterioare și tradiții. 

13 Dar voi, care vă dați seama în profunzime că esența acestui cuvânt este aceeași cu cea pe care 

Israel a primit-o pe Muntele Sinai și pe care mulțimile de oameni din Epoca a doua au auzit-o de pe buzele 

lui Isus, ar trebui să învățați prin cultul vostru față de Dumnezeu și prin faptele voastre că Legea divină nu 

trebuie uitată de dragul de a urma tradiții nebunești care nu sunt favorabile Duhului. 

14 Învățați de la mine, discipoli, nu mai stați în secret, pregătiți-vă în spirit și în suflet pentru ca în 

curând să ieșiți la lumină și mesajul meu să fie cunoscut. Spiritualizați-vă pentru ca Eu să vă pot face 

cunoscută voința Mea prin intermediul darului vostru de inspirație. 

15 Vreau ca lumina Duhului Meu să strălucească în mintea voastră și cuvintele care ies de pe buzele 

voastre să fie ale Duhului. Nu încercați să vorbiți despre această lucrare dacă nu sunteți suficient de 

pregătiți pentru a vă simți cuvintele. Spiritul, inima și mintea trebuie să fie unite în ființa voastră dacă vreți 

să serviți ca mediatori pentru transmiterea Cuvântului Meu. 

16 Noile generații nu Mă vor mai auzi sub forma la care asistați acum, pentru că data indicată de 

Mine, de la care nu Mă voi mai manifesta în acest mod, se apropie; este anul 1950. Până în ultima zi a 

acelui an vă voi da Cuvântul Meu. Vă voi vorbi neobosit, vă voi încuraja, iar vocea Mea plină de putere și 

lumină revigorantă va coborî peste poporul Meu ca un torent. 
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17 Cei care Mă ascultă până la sfârșit trebuie să fie puternici și vor fi pentru totdeauna exemple de 

discipoli ascultători. Ei nu vor slăbi în încercări, nu vor sta pe loc și nici nu se vor diviza. 

18 Ce s-ar întâmpla cu acest popor dacă unii ar trebui să lupte pentru spiritualitate, în timp ce alții ar 

lâncezi în ritualuri vechi și înapoiate și tradiții inutile? Trebuie să luptați împreună pentru a nu obosi în 

munca voastră zilnică și să vegheați ca să auziți clar vocea conștiinței. 

19 Trăiți cu vigilență, astfel încât să nu fiți creaturi slabe, ci spirite puternice. Îndreaptă-ți pașii pe 

calea milei, a iubirii și a dreptății. Nu vă lipsiți de ceea ce v-am oferit pentru o refacere fizică sănătoasă. 

De asemenea, îți spun să nu-ți chinui sufletul refuzându-i ceea ce i se cuvine, astfel încât atât trupul cât și 

sufletul să formeze o singură voință, iar peste ea să vegheze conștiința, care este Lumina Mea Divină. 

20 Nu vreau ca lumea să vă prindă în materialismul ei și să vă răpească harul pe care vi l-am 

încredințat, pentru că atunci ați cădea din nou în viața de mizerie și durere din care v-am salvat. 

21 Nu uitați că am venit pentru salvarea voastră și că v-am ajutat să vă învingeți slăbiciunile și să 

rupeți lanțurile care vă țineau în jos, pentru ca în sfârșit să puteți experimenta satisfacția de a vă fi eliberat 

de slăbiciuni, boli și greutăți. 

22 Oricine pornește la drum și urmează calea mea va găsi în mine puterea și un ajutor care îl va însoți 

până la sfârșitul drumului vieții. Oricine este flămând și însetat de lumină și de mântuire va găsi în 

lucrarea mea pâinea și apa vieții veșnice. 

23 Întărește-ți spiritul pentru vremurile dificile de criză, în așa măsură încât, dacă vei fi aruncat în 

închisoare pentru că ai urmat calea Mea, te vei simți întărit în amintirea suferințelor Maestrului tău, știind 

că Eu voi fi cu tine în acel moment de încercare. Când vedeți o persoană dragă aruncată pe patul durerii și 

aproape de a-și da ultima suflare, îndreptați-vă gândurile spre Mine și permiteți de bunăvoie ca voia Mea 

să se facă. Atunci veți vedea un miracol ca o recompensă pentru predarea și credința voastră în sfaturile 

Mele. Cei care rămân singuri în călătoria vieții lor ar trebui să-și amintească de Isus care mergea spre 

Calvar, departe de mama Sa și de ucenici, urmat de o mulțime, dar singur în inima Sa. 

24 Ori de câte ori veți deveni conștienți de această imagine a memoriei, veți simți un sentiment de 

dulce consolare la gândul că am promis că voi fi alături de voi în necazurile voastre și că vă voi feri 

paharul de suferință. 

25 Durerea vă va purifica, iar atunci când timpul necazurilor se va sfârși, vă veți considera norocoși că 

ați avut ocazia de a trăi după Maestrul vostru și veți simți că sunteți proprietarii unei moșteniri spirituale. 

26 Studiați cu atenție învățătura Mea și veți vedea cum o învățătură a Mea o confirmă pe cea 

anterioară, la fel cum Cuvântul Meu din acest timp confirmă tot ceea ce v-am spus în trecut. 

27 Puțini sunt cei care recunosc semnele care arată că a început o nouă eră și că în prezent Mă 

dezvălui spiritual umanității. Cei mai mulți dintre ei își dedică viața și eforturile progresului material, iar în 

această luptă nemiloasă și uneori sângeroasă pentru a-și atinge scopurile, trăiesc ca niște orbi, își pierd 

direcția, nu mai știu pentru ce se străduiesc, nu pot vedea strălucirea strălucitoare a noului răsărit, nu 

percep semnele și sunt departe de a dobândi cunoașterea revelațiilor Mele. 

28 Această umanitate a crezut mai mult în învățăturile și cuvintele oamenilor decât în revelațiile pe 

care i le-am acordat de-a lungul timpului. Așteptați ca Tatăl, în dreptatea Sa, să vă trimită semne și mai 

mari decât cele pe care le vedeți la tot pasul, pentru ca voi să simțiți și să credeți că acesta este timpul 

prezis pentru manifestarea Mea ca Spirit al Adevărului? O, voi, oameni cu puțină credință! Acum veți 

înțelege, ucenicilor, de ce vă spun uneori că vocea mea strigă în pustiu, pentru că nu este nimeni care să o 

audă și să o asculte cu adevărat. 

29 Treziți-vă, oameni buni, ca să vă simțiți cutremurați de acest glas al dreptății, ca să vă simțiți 

îndemnați să vestiți semenilor voștri că legea, lumina, judecata și, odată cu ea, mântuirea omenirii, au 

venit în lume. 

30 Nu vedeți îndeplinirea sarcinii voastre în această luptă ca pe ceva imposibil. Chiar și acum prezic 

că nu vei fi tu singur cel care va răscumpăra această umanitate sau va transforma viețile națiunilor; aceste 

lucrări le voi face eu, pentru că sunt supraomenești. Vreau doar ca voi să vă îndepliniți sarcina care vă 

revine și să permiteți noilor generații să ducă sămânța Mea mai departe decât ați reușit să ajungeți voi. 

31 Vă puteți imagina fericirea celui care se întoarce la Viața Spirituală și care și-a împlinit pe pământ 

destinul pe care i l-a trasat Tatăl său? Satisfacția și pacea Lui sunt infinit mai mari decât toate satisfacțiile 

pe care sufletul le poate culege în viața umană. 
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32 Și vă ofer această oportunitate pentru ca voi să fiți printre cei care se bucură când se întorc în 

împărăția lor și nu printre cei care suferă și plâng în adânca lor consternare sau remușcare. 

33 Mă grăbesc să vă aud strigătele de ajutor atunci când sunteți naufragiați care se luptă cu valurile 

agitate ale acestei mări de pasiuni în care navighează omenirea acestui timp. Rugămintea voastră ajunge 

până la Mine și mila Mea se întinde ca o mantie de pace, ca altădată când, însoțit de ucenicii Mei, navigam 

pe Marea Galileii și valurile spumoase amenințau să scufunde barca. Ucenicii temători, plini de frică, Mi-

au cerut să îi salvez pentru că simțeau că vor pieri, iar Eu le-am dovedit că oricine este cu Mine și are 

încredere în Mine nu va pieri niciodată. 

34 În acest timp, barca este lucrarea Mea, marea este viața, furtuna sunt patimile, vizitele, încercările. 

35 Binecuvântat este cel care se află în această barcă atunci când se dezlănțuie furtunile, pentru că va 

fi salvat! 

36 Traversați această mare și navigați cu credință absolută spre celălalt țărm, știind că pe țărmul ei se 

află pacea perfectă. Cine ar putea să se rătăcească în această traversare dacă ar fi ghidat de busola 

conștiinței sale? 

37 Dacă cineva se simte epuizat, să Mă cheme pe Mine. Dacă altcineva simte că credința lui se 

clatină, se roagă și imediat voi fi alături de el pentru a-l ajuta. Dar nimeni să nu încerce să se întoarcă la 

punctul de plecare sau să se resemneze să piară prins în valurile furtunii. 

38 Perfecționează-ți rugăciunea, căci trebuie să ajungi să cunoști puterea spirituală pe care o 

transmite. Este scara spre cer pe care veți urca spre Mine într-o adevărată comuniune a spiritelor. 

39 Cât de întunecată este calea celui care își stinge credința sau își pierde încrederea în Mine! Voi 

care sunteți treji - rugați-vă pentru lumea care doarme. 

40 Ți se pare ciudat că mă îngrijesc de tine cu atâta zel? Acest lucru se întâmplă doar pentru că nu 

aveți o cunoaștere reală a ceea ce este dragostea Mea pentru voi, sau a ceea ce înseamnă pentru Mine, 

pentru că v-ați format o idee foarte proastă în raport cu Tatăl vostru, deoarece unii dintre voi se simt 

dumnezei pe pământ, în timp ce alții dintre voi, dimpotrivă, nu se simt demni de dragostea Mea. Vă spun 

că, dacă natura materială a fost uimitoare și minunată pentru oameni, viața spirituală este și mai magnifică 

și mai minunată, iar pentru fericirea și încântarea voastră veți ști că aparțineți ambelor planuri ale ființei. - 

În acest fel, Cuvântul Meu vă învață tot ceea ce trebuie să știți despre Mine și despre voi înșivă pentru a vă 

dezvolta. 

41 În această zi, este voința Mea să vă dezvălui că până în anul 1950, cele o sută patruzeci și patru de 

mii de spirite marcate și predestinate de Mine vor fi complete pentru a aduce sămânța Mea de iubire în 

lume. Unii vor fi încarnați, iar alții în Căminul Spiritual. Toți vor rămâne treji sub lumina inspirației mele 

și fiecare dintre ei va fi o torță care va lumina calea marilor mulțimi și le va conduce spre Împărăția 

spirituală. 

42 În perioada în care Israel a traversat deșertul în căutarea Țării Făgăduinței, tribul lui Levi a fost cel 

care a învățat poporul să se închine lui Dumnezeu, i-a reamintit Legea divină și i-a ajutat să o înțeleagă. 

Apoi, când triburile s-au stabilit în țara pe care o cuceriseră prin credința și perseverența lor, tribul lui Levi 

a continuat să fie cel care veghea asupra Legii. Dar vremurile au trecut, sufletul omului a evoluat, iar 

sămânța divină pe care am încredințat-o lui Israel a ajuns la multe popoare, iar acum este răspândită în 

întreaga omenire. 

43 Acest popor al lui Dumnezeu a înviat pe pământ plin de lumină pentru a primi în spiritul său noile 

revelații pe care trebuie să le ducă națiunilor. Realizați că acum nu doar tribul lui Levi este însărcinat să 

vegheze asupra Legii, ci un mare număr de suflete cărora li se vor alătura toți cei care se trezesc cu dorința 

de a face parte din poporul lui Dumnezeu. 

44 Aici, mișcați de Cuvântul Meu, sunt mulți dintre cei care în acele zile au căzut cu frică când au 

auzit Vocea Atotputernică a lui Iehova pe Sinai, mulți dintre cei care au lăsat în urmă captivitatea, 

lacrimile și umilința pentru a porni în căutarea țării binecuvântării și a păcii. Ochii lor s-au deschis acum la 

o nouă lumină care îi face să vadă foarte clar drumul parcurs de spiritul lor de atunci. 

45 Acest popor de aici se va lupta și el să se elibereze de Noul Faraon reprezentat de lumea care îi 

hrănește idolatria, mizeria și tentațiile. Va traversa, de asemenea, un deșert în care se va simți abandonat și 

respins de ceilalți oameni, căruia i se vor opune mulți dintre semenii săi care vor încerca să-l împiedice să 

progreseze. Dar, odată ce a atins spiritualizarea necesară, va auzi în adâncul ființei sale vocea divină care îi 
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vorbește despre legea dreptății și a iubirii. Dar nu inima va fi cea asupra căreia va coborî această lumină, ci 

va ajunge direct la spirit. 

46 Dacă oamenii pun în aplicare această învățătură, fiecare dintre faptele lor va servi la construirea 

Templului spiritual din om. 

47 Voi toți cei care doriți să faceți parte din acest popor - contemplați în interior, umpleți-vă de 

credință, ca să fiți puternici în luptă și să deveniți vrednici ca să vă numesc Israel, așa cum în prima epocă 

l-am numit pe Iacob "puternic" în bunătate, iubire, iertare; puternic în zelul pentru lege și în virtute, 

puternic în fața păcatului, a durerii, a calomniei sau a mizeriei. 

48 După ce vă voi da aceste instrucțiuni, privirea mea vă va urmări pașii pentru a vedea în ce fel 

puneți în practică instrucțiunile mele și pentru a judeca faptele voastre de iubire adevărată. 

49 Vă voi da ocazia să lucrați aducându-vă orfanul, văduva, pe cel învins în lupta vieții, pe cel învins 

de viciu, pe cel flămând de lumină, pe cel însetat de adevăr. Nu puneți pe seama întâmplării întâmplările 

care vă apar în mod constant, amintiți-vă că Maestrul vostru este cel care bate la ușile inimilor voastre. Vă 

spun cu adevărat că vă aflați în momentul în care spiritul vostru trebuie să-și justifice existența pe pământ 

prin activități de iubire. 

50 Vocea mea va ajunge constant la spiritul tău și te va întreba ce faci, pentru ce îți folosești viața și 

dacă îți îndeplinești misiunea. 

51 Înțelegeți că aveți de făcut o lucrare importantă; este o lucrare care s-a acumulat pe parcursul unei 

lungi perioade de neglijență. Să nu credeți că eu sunt cel care vă încarc cu sarcini grele. Vreau doar să vă 

plătiți datoriile și să vă îndepliniți misiunea pe pământ - o misiune care nu se limitează la îndeplinirea 

îndatoririlor față de familiile voastre. Pe lângă aceste îndatoriri, mai aveți și pe aceea de a vă iubi unii pe 

alții fără favoruri și de a vă sluji fără a vă lăsa împiedicați de diferențele de credință, de limbă sau de clasă. 

52 Învățătura mea va distruge sămânța egoismului și astfel va oferi spiritului vostru un câmp de 

activitate fără sfârșit, în care să vă puteți îndeplini sarcina de a iubi. 

53 Zi de zi, voi da semne oamenilor pentru ca ei să se trezească: unora le voi vorbi în rugăciunile lor, 

altora le voi da intuiție pentru ca ei să perceapă vocea mea. Celor care trăiesc departe de spiritualizare le 

voi oferi vise revelatoare, profetice, iar celor materializați le voi vorbi prin intermediul forțelor naturii, 

deoarece ei nu cred decât în ceea ce văd sau în ceea ce pot dovedi cu știința lor. 

54 Dar dacă vor rămâne adormiți sau surzi în ciuda acestor strigăte de avertizare, îi voi face să simtă 

puterea și dreptatea Mea, pe care le-au sfidat atât de mult. 

55 Eu vă vorbesc despre dreptate, căci a venit vremea când secera Mea taie grâul copt. Voi culege 

roadele pe care le-a produs bunătatea, grâul de aur pe care l-a produs dragostea. Toate celelalte vor fi 

distruse: Fructele păcatului și buruienile egoismului, urii și mândriei vor cădea sub tăișul necruțător al 

secerei dreptății Mele. 

56 Am venit la momentul potrivit pentru a tunde. Amintiți-vă că v-am spus odată că grâul nu trebuie 

tăiat prematur, ci că grâul și buruienile trebuie lăsate să crească și să se coacă împreună și abia apoi trebuie 

tăiate. 

57 Nu este exact ceea ce fac eu în prezent? Vedeți cum lucrările Mele de astăzi confirmă învățătura 

Mea despre Era a Doua! 

58 Vă vorbesc prin intermediul minții unui purtător de cuvânt al cărui organ al minții l-am luminat și 

i-am pus pe buze cuvinte de înțelepciune pentru ca oamenii să primească acest mesaj ca hrană pentru 

spiritul lor. 

59 Vă văd uimiți în fața acestei manifestări, motiv pentru care vreau să vă spun imediat că, oricât de 

admirabilă ar fi, nu este totuși ultima instrucțiune pe care trebuie să v-o dau și nici cea mai înaltă expresie 

a legăturii mele cu oamenii. Considerați această manifestare doar ca pe o pagină din cartea înțelepciunii 

spirituale, care este o promisiune a noii revelații pe care vi-o voi da. Cartea se află deschisă în fața 

spiritului tău, este înțelepciunea mea, iar din această carte emană fluxuri de lumină care îți inundă ființa. 

60 Nu veți putea porni la luptă cu o adevărată forță sufletească atâta timp cât nu sunteți convinși de 

esența și semnificația acestei lucrări. Din acest motiv, vă copleșesc cu dovezile Mele de iubire la fiecare 

dintre manifestările Mele, pentru ca poporul Meu să fie convins că se îndreaptă pe o cale sigură. 

61 Primiți cu iubire această carte în care este scrisă misiunea voastră, dar nu vă culcați la culcare în 

acest timp de lumină. Ce răsplată ai putea primi mâine dacă nu ai niciun merit? Nu uitați că scopul final al 
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tuturor eforturilor voastre este atingerea luminii, a păcii și a perfecțiunii spirituale. Să știe toată lumea că, 

pentru a atinge această perfecțiune, ți s-a arătat calea cea bună, pe care conștiința ta ți-a arătat-o încă de 

când ai venit la viață. Dar, pentru ca tu să nu te abați de la cale atunci când te vei întrupa pe pământ, am 

lăsat urma Mea pe ea. 

62 Căutați această urmă în fiecare moment trecut și prezent și în curând o veți găsi. 

63 Te-am căutat mereu, pentru că sufletul tău, odată întrupat, a pornit pe multe căi, dar în majoritatea 

lor s-a rătăcit. Ah, voi, ființe slabe, care ați căzut din cauza propriilor voastre hotărâri de voință, și apoi M-

ați învinuit spunând că drumul copiilor lui Dumnezeu este plin de ispite! Vă spun că acolo unde ați crezut 

că vedeți multe căi, ar fi trebuit să urmați una singură: cea care duce la Mine; că acolo unde ați văzut 

ispite, acestea erau doar fructe care trebuiau acceptate cu cunoștință și respect. Vă puteți imagina pe Tatăl 

vostru creând ceva care ar avea scopul de a vă ispiti să păcătuiți? 

64 Mâine, când omul se va elibera de povara ignoranței și a materialismului, va descoperi că ceea ce 

credea că este un obstacol este doar o treaptă pe care sufletul său o poate urca și dobândi experiență, iar 

ceea ce credea că este o prăpastie nu este altceva decât un test pentru a-l întări. Atunci va descoperi că ceea 

ce omul a considerat a fi cauza căderilor și a eșecurilor sale sunt instrumentele care îl ajută în 

perfecționarea sa. În fața acestei cunoașteri, toate ideile superstițioase pe care le-a creat cu privire la rău 

vor dispărea din inima omului. 

65 Ce putere și ce frumusețe va descoperi omul de îndată ce își va deschide ochii la lumina acestei 

vieți! Tot ceea ce ignoranța sa l-a făcut să interpreteze greșit, astfel încât a căzut în eroare și L-a învinuit 

pe Cel care a creat toate ființele, va dispărea din mintea omului. 

66 Atâta timp cât oamenii nu înțeleg sau nu sunt atrași de adevărata lege spirituală, cad în fanatismul 

religios, trebuie să se confrunte cu o viață plină de capcane, incertitudini și umbre. 

67 Când vă veți apuca să studiați Doctrina Mea, care este ca un soare divin care luminează sufletul și 

nu se ascunde niciodată? După părerea voastră, acest lucru este imposibil, dar eu vă spun că această 

lumină va ilumina în curând toate ființele umane. 

68 Vocea Celui pe care l-ați numit "Rabinul Galileii" este aceeași pe care o auziți în acest moment. Și 

dacă atunci v-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu", acum mă 

întorc la voi ca să vă spun că omul nu trebuie să se hrănească numai cu știință sau cu cunoștințe omenești, 

ci cu izvorul divin, căci în el trăiește Duhul care se hrănește numai cu iubire, înțelepciune și pace. Hrăniți-

vă și întăriți-vă, o, discipoli ai mei, ca să aveți în voi viața adevărată. 

69 Vor veni vremuri de luptă și amărăciune peste voi și trebuie să fiți pregătiți astfel încât să dați 

mărturie despre învățătura Mea prin credința și fermitatea voastră în a urma instrucțiunile Mele. 

70 Uneori, ucenicii mei necredincioși vor să le arăt trupul pe care l-am avut în a doua eră - mâinile 

străpunse și însângerate, pentru ca ei să creadă că sunt din nou în mijlocul poporului meu. Și în inimile lor 

Îmi spun: "Cum vom da mărturie despre Tine, dacă nu Te-am văzut?" Dar Eu vă întreb: cunoașteți 

cuvintele Mele de atunci, când v-am anunțat că voi veni din nou? Când v-am anunțat că voi veni ca un 

om? Trebuie să vedeți pentru a crede, pentru că v-ați materializat. Pe de altă parte, există cei care, fără să 

cunoască profețiile, simt prezența mea și înțeleg adevărul. Aceștia sunt cei care au mintea și inima pure. 

71 Spiritul este înzestrat cu o vedere mai înaltă decât cea a omului, astfel încât el este cel care 

descoperă adevărul și vede în el fața Tatălui său. Cum vei descoperi divinul cu simțurile tale, dacă spiritul 

tău nu l-a ghicit mai întâi? Aceste cuvinte nu sunt un reproș din cauza credinței voastre mici, nici nu vă 

resping pentru că vă îndoiți. Dimpotrivă, sunt în căutarea acestor lămpi care s-au stins, pentru a le aprinde 

cu focul iubirii Duhului meu. 

72 Unii tremură de fericire când aud acest cuvânt; ei sunt cei care simt prezența mea. Mâine, când nu 

Mă voi mai manifesta în această formă, cei care nu M-au putut înțelege sau care s-au îndoit când M-au 

auzit, se vor plânge pe ei înșiși în cursul spiritualizării lor, când își vor aminti că au fost prezenți la 

manifestarea Mea și nu au crezut. Îi voi scălda în Lumina Mea și ei vor auzi Vocea Mea înăuntrul lor 

spunând: nu vă temeți, căutați-Mă în adâncul inimii voastre, acolo veți găsi multe din Cuvintele Mele, 

păstrate pentru momentul în care veți avea nevoie de ele. 

73 Veniți la Mine, popoare și națiuni ale lumii. Veniți, oameni de toate rasele, Legea mea vă așteaptă 

în împărăția păcii, pentru ca voi să formați un singur popor - poporul lui Dumnezeu. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 94  
1 Cuvântul meu s-a făcut cunoscut vouă, plin de iubire. A fost un balsam de mângâiere atunci când 

ați venit la Mine plângând, și cu sfaturi părintești a trebuit să vă corectez. Când se va apropia ziua în care 

voi reduce la tăcere acest cuvânt pe buzele purtătorilor Mei de cuvânt, veți simți că vine de la un judecător, 

deși va fi mereu același în iubirea și tandrețea lui. Dar ea va conține atât de multă lumină încât veți 

descoperi chiar și cele mai secrete defecte și cele mai ascunse pete pe care le aveți despre voi înșivă. 

2 Niciodată nu veți putea spune despre Mine că nu v-am subliniat imperfecțiunile sau că v-am dat 

învățături înșelătoare în Doctrina Mea. Mâine, când îți vei descoperi greșelile și vei aprecia măreția acestei 

revelații, vei putea să-i faci dreptate Tatălui tău. 

3 Nu înțelegeți încă acest adevăr. Întâi întunericul a pus un bandaj întunecat pe ochii voștri, apoi a 

venit lumina Cuvântului Meu, dar voi ați fost orbiți de ea. Este inevitabil să fiți în întuneric pentru câteva 

momente, până când vă veți obișnui cu această lumină și veți putea vedea tot ce vă înconjoară. Până 

atunci, ar trebui să fiți atenți la criticile voastre, la cuvintele și la acțiunile voastre, pentru că încă nu ați 

putut face pași siguri pe cale și nici nu puteți vorbi despre adevăr așa cum ar trebui. 

4 Adevărul este unul singur și este veșnic, și totuși - uitați-vă la oamenii care trâmbițează adevăruri 

diferite! Cât de mult au fost călcate în picioare învățăturile Mele pe pământ! 

5 De când Hristos v-a vorbit despre adevăr, câți au încercat să vorbească despre el! Dar eu vă întreb: 

M-au luat și ei pe Mine ca exemplu în dragoste, în ascultare și în activitatea lor de iubire? Eu singur știu 

cine au fost adevărații mei discipoli și apostoli în toate timpurile. 

6 Dacă mâine, atunci când vor judeca această proclamație, oamenii se vor îndoi de adevărul ei pentru 

că a fost dată prin glasuri păcătoase, îi voi face să înțeleagă că păcatul nu Mă respinge, dimpotrivă, M-a 

adus mai aproape de cel care și-a pierdut calea. 

7 O altă dovadă a puterii Mele, pe care oamenii o vor recunoaște, este că numai Eu am putut face ca 

gurile păcătoșilor să vorbească cu puritate, buzele blasfemiatoare să rostească învățături divine, iar o minte 

neinstruită să transmită învățături și revelații pline de înțelepciune. 

8 Care vor fi aceia care vor ieși la iveală în acest moment ca adevărați apostoli ai Cuvântului Meu? 

Care dintre voi va arăta frumusețea învățăturii Mele semenilor săi? 

9 Lucrările voastre sunt necesare; indispensabilă este mărturia vie a acestui popor care a ascultat 

Cuvântul Meu. 

10 Învățătura pe care v-am adus-o este ca o torță imensă, în jurul căreia trebuie să se adune mulțimile 

- oamenii care sunt flămânzi de adevăr și însetați de dreptate, dar și sufletele rătăcitoare, cei care se 

întreabă și care sunt mistuiți de dorința de lumină. 

11 Pregătiți-vă pentru momentul în care mari mulțimi de semeni de-ai voștri vor merge în căutarea 

oazei de pace, dar faceți-o cu umilință. Acumulează în sufletul tău virtuțile pe care ți le-am adus în 

Cuvântul Meu. Nu căutați să-i impresionați pe semenii voștri cu deșertăciuni sau cu învățături 

nesustanțiale. Ei vin la tine fugind de acest lucru. 

12 Nu numai cei care au auzit Cuvântul Meu prin intermediul organului uman de înțelegere vor fi 

numiți copii ai acestui popor. Oricine își ia crucea, oricine iubește această lege și răspândește această 

sămânță, va fi numit lucrător în via mea, apostol al lucrării mele și copil al acestui popor, chiar dacă nu m-

a auzit prin intermediul acestei proclamații. 

13 Vă spun din nou să nu căutați forme exterioare pentru a face cunoscută Lucrarea Mea, pentru că 

atunci ați prezenta multe puncte vulnerabile, prin care ați fi combătuți de secte și comunități religioase. 

14 Dacă căutați îmbunătățirea morală, puritate în viața voastră, spiritualizare în cultul vostru, nu vor 

exista arme, idei sau doctrine care să vă poată învinge. Construiți pe spirit și totul va fi păstrat și va 

supraviețui vizitelor și luptelor, pentru că spiritul este indestructibil. Dacă construiești pe fundații 

materiale, te comporți ca prostul care construiește o clădire pe nisip, care trebuie să se prăbușească la cea 

mai mică zguduire. 

15 Faceți din inimile voastre un tezaur în care să păstrați învățăturile Mele ca pe cea mai prețioasă 

comoară pe care spiritul vostru a primit-o până acum. 
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16 Mă fac cunoscut vouă în această perioadă de luptă spirituală, pentru că ați fost trimiși în lume să 

vorbiți despre această Lege. Ați fost deja eliberați, v-ați îndepărtat deja de ceea ce este inutil; acum 

mergeți mai departe pe cale ca adevărați lucrători iubiți de Isus. 

17 Te-am trimis în lume în acest moment pentru ca tu să vorbești despre mine și pentru ca spiritul tău 

să transmită altora experiența sa. 

18 Când ți-am dezvăluit că ești Israel, am făcut-o pentru ca tu să știi că de mult timp urmezi calea 

Mea pe pământ, dar și pentru ca tu să reflectezi asupra responsabilităților tale. Nu credeți că este corect ca 

uneori să vă reproșez lipsa de credință, de zel sau de caritate? 

19 Un singur Dumnezeu v-a vorbit de la începutul timpului; un singur Dumnezeu pe care trebuie să-l 

recunoașteți și să-l iubiți. Mai mult, vreau să-mi oferiți un singur fel de închinare. 

20 Oamenii sunt cei care au creat multe feluri de zei; fiecare îl simte, îl venerează și și-l imaginează în 

mod diferit. - Eu țin acest popor departe de orice influență religioasă, pentru ca aici, în singurătatea lor, în 

izolarea lor, să Mă audă și să Mă înțeleagă, pentru ca în cele din urmă să-mi ofere o închinare demnă de 

Creatorul lor. Am făcut același lucru în acele zile când Israel a fost timp de secole captiv sub jugul și 

biciul faraonilor Egiptului. A fost a mea 

Voința de a-l folosi pe Moise ca mesager și de a smulge din sclavie acel popor care era destinat să 

primească Legea și Lumina care urma să lumineze omenirea. Comparați evenimentele de atunci cu cele de 

astăzi și veți înțelege intenția cu care Maestrul v-a vorbit despre aceste evenimente. 

21 Spiritul tău îmi spune că și în această epocă omenirea a cunoscut sclavia materială, necazurile și 

biciuirile și că a trecut prin robia spiritului. 

22 De aceea, am venit din nou la voi pentru a vă spune: Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am învățat în 

Era a doua, astfel încât calea voastră să fie suportabilă. Aveți spiritualitate, ordine, ascultare, credință și 

caritate, și vă veți simți puternici în luptă și veți fi un exemplu pentru toate popoarele de pe pământ. 

23 Mulți te vor întreba care este calea pe care o urmezi și încotro te îndrepți, iar când vor vedea că 

umblarea ta este umilă, dar plină de siguranță și fermitate, te vor urma cu inima plină de încredere și 

credință. 

24 Astăzi, spiritul tău vine în dorința de hrană, inima vrea pace, mintea este însetată de lumină. Dar 

Maestrul vă spune: La începutul evoluției voastre, ați avut toate acestea, chiar și fără să fi câștigat merite 

pentru a le obține. Acum, însă, trebuie să obțineți totul cu faptele voastre în cadrul Legii, care vă învață să 

vă iubiți unii pe alții. 

25 Nimic nu te-a costat în acele vremuri să ai sănătate, putere, pace și abundență, motiv pentru care ai 

pierdut totul cu ușurință. Acum vă spun că atunci când, cu efort, cu trudă și sacrificiu, veți recâștiga 

desfășurarea acelor daruri pe care nu le-ați apreciat la întreaga lor valoare, nu le veți mai pierde, pentru că 

atunci veți folosi ceea ce aveți și nu veți uita niciodată ce v-a costat obținerea lor. Aveți idee cât de mult 

trebuie să evolueze această umanitate pentru a se trezi din somnul său adânc și a porni cu scopul de a 

recâștiga (aceste daruri) și de a evolua? Dar voi trebuie să le arătați calea și să-i învățați calea spre 

dezvoltarea lor spirituală. Acum, că ați auzit acest cuvânt și deja formați o comunitate, vă spun să aveți 

puritate în suflet și să perseverați în echiparea voastră, astfel încât să puteți manifesta lucrarea Mea în 

deplină claritate. Vreau să vă îndepliniți cu puritate sarcina pe care v-am încredințat-o. - Liniștiți-vă, 

pentru că nu veți face totul; dragostea mea grijulie vă va ajuta. 

26 Din multe puncte de pe pământ, indivizi, grupuri și mulțimi vor veni în față și vor vorbi omenirii 

despre noul timp, despre spiritualizare și vor lucra pentru eliberarea și fraternitatea omului. Pentru aceasta 

vă spun că eu voi face restul. 

27 Sunt lucrări pe care numai eu le pot realiza. Una dintre ele este de a salva această umanitate din 

abisurile pe care ea însăși le-a creat. Dar Tatăl este infinit de mulțumit când se vede sprijinit în sarcinile și 

îndatoririle Sale divine de către copiii Săi mult iubiți. De aceea, lansez un apel către toți oamenii. Le 

explic scopul manifestării Mele, iar apoi aleg inimile de bunăvoință pentru a le pregăti ca soldați și 

mesageri ai cauzei Mele divine. 

28 Vreau ca acest popor să se împrăștie în curând ca oștiri pe drumuri, în popoare și națiuni, purtând 

Vestea cea Bună, mărturia Cuvântului Meu și lumina promisiunilor Mele. Dacă vă uniți cu adevărat, veți 

vedea că din mintea voastră vor izvorî mari inspirații, care vor fi cheia care va deschide ușile încă închise 

la bătăile voastre de astăzi. 
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29 În acest moment v-am spus: A ajuns influența lumii la un asemenea grad în voi încât ați șters orice 

urmă a cuvintelor Mele de învățătură de odinioară? Acesta este motivul pentru care am venit. Cine dintre 

locuitorii pământului ar putea să vă facă să înțelegeți toate bogățiile de experiență și de lumină pe care le 

posedă spiritul vostru, chiar dacă el nu le manifestă pentru că influențele lumii îl împiedică să o facă? 

30 Printre oameni se numără și cei care, la un moment dat, în urma unei promisiuni divine, au 

traversat deșertul și au auzit vocea Domnului pe un munte. Îi descopăr și pe alții care au trăit pe vremea lui 

Isus, care au văzut lucrările Lui și au auzit cuvântul Lui, care M-au urmat în pustie și au mâncat din pâinile 

și peștii pe care i-am dat mulțimilor după ce au urcat pe munte pentru a auzi acel glas; și îi văd și pe cei 

care, în ziua răstignirii Mele, au alergat strigând împreună cu mulțimile. Chiar și aici, printre mulțimile 

care vin să asculte același Concert ceresc (ca pe vremea lui Isus), care acum este nou pentru ei, descopăr 

acele suflete. 

31 Cei care plâng, cei care tremură când mă aud și care recunosc vocea care le vorbește, aceștia sunt 

cei al căror spirit păstrează încă ecoul cuvintelor mele. 

32 Observați cum mulți dintre cei care vin la această manifestare rămân pe această cale pentru 

totdeauna și se dedică acestor sarcini aici, fără să existe vreo putere umană care să-i împiedice să vină aici 

pentru a asculta Cuvântul Meu? Ei sunt cei care încă mai au o datorie de iubire față de Dumnezeu de altă 

dată și care nu au avut ocazia să i se dăruiască, dar care și-au promis să mă aștepte pentru a mă urma și a 

mă sluji până la sfârșit. 

33 Astăzi le reamintesc evenimentele pe care le-au trăit deja. 

34 În acele zile, ucenicii Mei, când au aflat că voi pleca curând de la ei, M-au întrebat: "Doamne, 

când Te vom mai vedea?". Apoi le-am spus în ce timp Mă voi întoarce și ce semne voi da la întoarcerea 

Mea. 

35 Acum le spun noilor ucenici: Acesta este timpul prezis, semnele s-au împlinit fără să lipsească nici 

unul. 

36 Știți că și această manifestare prin intermediul organului uman de înțelegere se va sfârși și voi, la 

fel ca ei, vă întrebați: "Doamne, când Cuvântul Tău nu va mai fi auzit, nu vom mai avea fericirea de a 

simți într-un fel manifestarea Ta?". La aceasta vă răspund: După această perioadă va veni cea a 

spiritualizării voastre, cea a comuniunii directe cu Domnul vostru, în care Mă veți simți veșnic prezent. De 

îndată ce veți atinge acest grad de înălțare, nu veți mai spune niciodată că Tatăl vine sau că a plecat, pentru 

că atunci veți înțelege că Eu sunt mereu cu voi. Atunci vă veți aminti că v-am spus prin Isus: "Împărăția 

lui Dumnezeu este înăuntrul vostru". 

37 Duceți Vestea Bună la națiuni. Răspândiți acest mesaj peste tot. Gândiți-vă că mulți dintre cei care 

Mă așteaptă cred că voi apărea pe pământ ca un om. Dar Eu nu am spus niciodată acest lucru, ci v-am 

făcut să înțelegeți că venirea Mea va fi spirituală, că voi veni "pe nor". 

38 V-am spus deja că voi vizita bisericile și sectele pentru a le trezi din letargia lor. Ei vor recunoaște 

atunci lumina acestui timp și vor alimenta idealul spiritualizării. Dar este necesar să vă îndepliniți partea 

pe care v-o încredințez. Căci această sămânță așteaptă doar să cadă în pământ pentru a germina și a da 

roadele înțelepciunii și ale progresului spiritual în rândul umanității. 

39 Exemplul acestui popor simplu de aici, care își urmează drumul fără un cler care să-i ghideze și 

care Îmi oferă închinare fără ceremonii și simboluri, va fi o chemare care îi va trezi pe cei care încă dorm 

în noaptea lor de secole și va fi un stimulent pentru reînnoirea și purificarea multor copii ai Mei. 

40 Nu încercați să vă ignorați responsabilitatea în această activitate. Nu uitați că v-am trimis pe 

pământ ca pionieri și profeți ai Erei a Treia. 

41 Adevărat vă spun că, dacă M-aș apărea în această oră cu același trup cu care M-ați văzut atunci, 

Mi-ați vedea rănile proaspete și Fața Mea încă marcată cu semnul morții sacrificiale. Dar ar fi un reproș 

constant pentru umanitate și prefer să-mi ascund rănile de voi și să vă arăt doar Lumina Mea. De ce vor 

mulți să Mă vadă ca pe un om sub forma lui Iisus? Nu înțelegi că sunt mai mult decât o formă? Este 

adevărat că mi-am permis să fiu văzut sub forma lui Isus în acest timp, precum și în acel timp. Dar acest 

har nu a fost pentru toți; nu este necesar ca toți să Mă privească în acest fel. Vă spun din nou: "Fericiți cei 

ce au crezut fără să vadă". 
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42 Când oamenii vor renunța la obiceiurile religioase exterioare și, în loc să Mă caute în imagini care 

sunt opera oamenilor, se vor spiritualiza, Mă vor înțelege ca fiind atât de mare și atotputernic încât nu vor 

accepta să Mă vadă limitat și nu vor avea dorința de a Mă vedea sub forma lui Iisus - nici măcar spiritual. 

43 Cât de dificil este să îndeplinești sarcina de clarvăzător în acest timp. Nu este suficient să aibă 

darul vederii spirituale dacă nu are iluminare interioară. Cine l-ar putea îndruma, dacă nu conștiința sa, și 

cine l-ar putea scăpa de greșeală dacă nu rugăciunea și vigilența spirituală? 

44 Israel a avut șapte mari profeți în prima eră. Ei au vorbit și au scris despre viitorul omenirii, despre 

vizitele care vor veni asupra națiunilor și au anunțat, de asemenea, revelațiile divine pe care Domnul le va 

acorda oamenilor. Ei nu erau mari pentru că vorbeau mult, ci pentru că se ridicau spiritual în dorința de a 

primi lumina Mea. 

45 Tatăl vrea acum același lucru de la noii profeți, și anume ca ei să ofere omenirii o singură imagine 

a spiritului, care este însă plină de adevăr și despre care am spus lucrătorilor Mei: Aduceți-Mi ca recoltă a 

semințelor voastre cel puțin trei boabe, dar care să fie capabile să germineze, și nu un boț în care 

predomină paiele și paiele. Nu uitați că faptele voastre sunt cele care vă pregătesc drumul spre veșnicie. 

46 Acum, când Spiritul Meu Divin se face cunoscut vouă, vă trimit o rază de lumină care atinge 

mintea purtătorului de voce și vă transmite lumina Mea care a devenit Cuvântul. 

47 Iată, iată "Cuvântul" printre voi, cel care v-a vorbit în Era a doua. Este aceeași Doctrină și aceeași 

esență; totuși, astăzi nu sunt îmbrăcat într-un trup uman. Atunci picioarele Mele au atins praful lumii, 

astăzi doar Lumina Mea se dezvăluie spiritului tău. Pregătiți-vă inimile pentru a Mă simți și hrăniți-vă cu 

Cuvântul Meu, căci știți cu adevărat că omul nu trăiește numai cu pâine. Vă voi da Trupul Meu și Sângele 

Meu, pe care vi le-am prezentat cândva ca pâine și vin. Acum, din punct de vedere spiritual, Cuvântul Meu 

va înlocui pâinea, care este Trupul Meu, iar esența spirituală a Cuvântului Meu va fi vinul pe care îl veți 

bea ca Sângele Meu. 

48 Sufletul poporului tremură de fericire în prezența Mea. Maestrul este de asemenea binecuvântat de 

prezența noilor ucenici. Acum, ascultați-l pe Maestru vorbindu-le apostolilor Săi din Era a doua*: 
* Aceștia sunt prezenți mental la miting. 

49 "Iubite Ioan, care ți-ai pus templul împotriva Inimii Mele, vrei ca toți cei care Mă ascultă să devină 

vrednici să se sprijine pe Mine, să simtă Pacea Mea, să fie aproape de Sursa Vieții. Lupta voastră nu s-a 

încheiat, spiritul vostru se roagă neobosit și își trimite lumina în rândul umanității din Era a Treia, căreia i-

ați profețit multe lucruri minunate. În această epocă, dragă John, tu experimentezi acum împlinirea 

manifestărilor pe care le-ai văzut în viziunile și în extazul tău, a căror semnificație nu o cunoșteai și nici nu 

știai când se vor împlini. Veghează cu rugăciune pentru lume." 

50 "Iuda Iscarioteanul, apostolul Meu, astăzi umilința este în sufletul tău, căci ispășirea a fost amară, 

foarte amară. Astăzi, însă, influența ta se revarsă benefic asupra umanității. În mod invizibil, te oferi ca și 

consilier al bărbaților. Eu ți-am dat Pacea Mea, ucenicule, de ce nu o simți pe deplin în sufletul tău? ați 

plâns mult, deși nu v-am refuzat niciodată mângâierea și iertarea Mea; motivul este că ați așteptat-o. 

Motivul este că voi așteptați ca ultimul dintre copiii Mei să fie salvat, pentru ca voi să-mi puteți spune: 

"Doamne, coboară de pe Crucea Ta, acum sunt împăcat, acum sunt vrednic să primesc iertarea Ta".". 

51 "Atâta timp cât vezi omenirea scufundându-se tot mai mult în păcat în fiecare zi, blasfemiindu-Mă, 

trădându-Mă și răstignindu-Mă prin ea, sufletul tău suferă chinuri pe care lumea nu și le poate imagina, și 

fiecare păcat care Mă rănește pe Mine, tu simți ca și cum ai fi tu cel care M-a rănit. 

52 Fiule, ucenicule, ia de la masa Mea pâinea și vinul pe care le-ai lăsat în acea noapte, care a fost 

ultima pe care am trăit-o cu tine ca om. Eu vă spun: Mâncați și beți, astăzi vă ofer ceea ce nu ați primit la 

acea masă și ceea ce au primit toți ceilalți. Îți înlătur nevoia și mizeria și, de dragul smereniei care este 

astăzi a ta ca rod al unei mari pocăințe, primește pacea Mea în tine și găsește în ea Trupul și Sângele 

Meu". 

53 Iată, oameni buni, acestea sunt noile Mele lecții de iubire. Fă față de semenii tăi ceea ce Mă vezi pe 

Mine făcând cu tine. Ce veți face cu lucrarea Mea în acest timp? Văd un nou Calvar și o Cruce în fața 

Mea. Drumul meu de suferință nu s-a încheiat, patimile mele nu s-au terminat pe Golgota, pașii mei lasă 

încă urme însângerate. 

54 Poporul Meu, umanitate, veniți pe calea Mea și voi transforma jertfa voastră în viață veșnică, 

durerea voastră în bucurie, iar când veți ajunge în vârful muntelui, veți vedea iubirea Mea care vă așteaptă. 
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Lumea mă așteaptă și ea, flămândă și însetată de iubirea mea. Dar voi veni la toți, căci aceasta a fost 

promisiunea Mea. Într-o zi, când națiunile vor fi în pace, când păcatul va fi eradicat și când oamenii se vor 

iubi ca frații, vă voi arăta sabia cu care v-am învins: iubirea. 

55 Cât de umilă este această manifestare pentru cel care o vede cu ochii cărnii! Dar cât de profundă și 

măreață pentru cel care o vede cu inima și cu duhul! 

56 Așa cum sunteți acum în jurul Meu, așa a fost în acea ultimă seară din Era a doua. Soarele tocmai 

apunea când Isus le-a vorbit ucenicilor Săi pentru ultima oară în acea cameră. Erau cuvintele unui tată 

muribund către copiii săi mult iubiți. Era tristețe în Iisus, dar și în ucenici, care nu știau încă ce îi aștepta 

peste câteva ore pe cel care îi învățase și îi iubise atât de mult. Domnul lor era pe cale să plece, dar ei nu 

știau încă cum. Petru a plâns, strângând potirul la inimă, Ioan a udat pieptul Maestrului cu lacrimile sale, 

Matei și Bartolomeu au fost înnebuniți de cuvintele Mele pline de viitor. Filip și Toma își ascundeau 

amărăciunea în timp ce mâncau. Iacov cel tânăr și cel bătrân, Tadeu, Andrei și Simon erau muți de durere; 

dar era mult ceea ce Îmi vorbeau cu inima lor. Iuda Iscarioteanul purta și el durere în inimă, dar și teamă și 

remușcări. Dar nu se mai putea întoarce, pentru că întunericul pusese stăpânire pe el. 

57 Se apropia martiriul de pe Cruce, din care Hristos a lăsat-o pe Maica Sa, ca o ciocârlie care să dea 

căldură acelor copilași, în timp ce lumina Duhului Sfânt se revărsa pentru a-i lumina pe acei oameni. În 

curând, după momentele lor de slăbiciune, se vor simți suficient de puternici pentru a se împrăștia prin 

lume, vestind Vestea cea Bună și anunțând Împărăția Cerurilor națiunilor păgâne și idolatre. 

58 Când Isus le-a împărtășit ultimele Sale cuvinte și îndemnuri, ucenicii au fost copleșiți de lacrimi. 

Dar unul dintre ei nu mai era acolo, sufletul lui nu mai putea să primească atâta iubire, nici să vadă atâta 

lumină, așa că a plecat, pentru că acel cuvânt i-a pârjolit inima. 

59 Credincioșilor din acest timp, noi discipoli: am permis ca trădarea unui discipol din apostolatul 

Meu din Era a doua să vă dea o mare lecție despre el. Nu vă faceți judecători ai aceluia pe care Eu l-am 

judecat cu dragoste și pe care l-am și iertat. Mai degrabă, luați-l ca pe o carte deschisă și ca pe un simbol. 

Câți dintre voi, care îl condamnați acum, purtați un Iuda în inimile voastre? 

60 În aceste momente în care vă vorbesc și vă reamintesc acele evenimente, se ascunde și steaua 

regală. Este același soare ca și cel care a strălucit asupra rasei umane din acea vreme. Dar acum, când vă 

vorbesc, jalea națiunilor și vuietul războaielor voastre se ridică până la înălțimile cerului. 

61 Câtă mizerie văd în lumea voastră și câtă tristețe adâncă este în duhul Meu! 

62 Fericiți sunt cei care își amintesc cu durere în suflet de ziua în care Isus a stat în fața scaunului de 

judecată, de unde a urcat la Calvar, urmat de mulțimi. 

63 Astăzi, Spiritul meu se simte printre voi într-o nouă închisoare, dar aceasta este făcută din iubire, 

este cea a inimii voastre în care vreți să mă întemnițați pentru că începeți să mă iubiți. Văd, de asemenea, 

noua cruce pe care Mă veți înălța. Dar nu este cea pe care M-ați lăsat să mor; astăzi este cea din 

spiritualitatea voastră care tânjește după brațele Mele deschise și care dorește să primească curgerea 

Sângelui Meu divin, care este Viața. Astăzi nu mă acuzați, dimpotrivă, sunteți apărătorii mei, pentru că 

acum știți că sunt nevinovat. 

64 Nu pot spune același lucru despre toată lumea, pentru că oamenii au acumulat atâtea imperfecțiuni 

și atâtea păcate în lume, încât și acestea sunt ca o nouă cruce a durerii pentru Mine, pe care au pregătit-o 

pentru acest moment. 

65 Voi toți ați fost eliberați de exemplul meu și nu veți putea pieri. Cu toate acestea, este necesar să vă 

salvez de întunericul care vă învăluie și care nu vă permite să recunoașteți adevărata viață. 

66 Câte emoții contradictorii vă mișcă inima atunci când ascultați Cuvântul Meu, iubiți oameni! Acest 

ton trist cu care vă vorbesc despre acele ore de amărăciune îi emoționează cel mai mult pe cei care au 

suferit mult; căci viața aceasta este un drum al suferinței și este Golgota. 

67 În vremea aceea, trei judecători M-au judecat: Ana, Pilat și Irod, iar poporul a executat sentința 

împotriva Mea. Acum vă spun că mulți sunt judecătorii mei și mai mare este numărul celor care mă vor 

chinui în acest timp. Dar cu cât oamenii detestă mai mult Legea Mea și Doctrina Mea - atunci când este 

cel mai mult persecutată și respinsă, vocea oamenilor de credință va răsuna, pentru că nu se va întâmpla la 

fel ca în Era a doua; acum nu voi fi singur. 
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68 "Orbul" căruia Isus i-a redat vederea va striga din toți plămânii că a văzut lumina. "Morții" vor 

învia și vor da mărturie despre adevărul Meu. Inima sensibilă a femeii îmi va fi credincioasă, iar bărbații 

cu suflete puternice vor fi noii mei ajutoare în purtarea crucii. 

69 Maria nu va lipsi și nici nu va fi departe de nici unul dintre pașii mei, iar Duhul ei ceresc Mă va 

urma pretutindeni, căci Hristos și Maria au fost deja una cu Tatăl înainte de a veni pe pământ. 

70 Umanitate, umanitate, astăzi nu aș putea spune ca în acele vremuri: "Tată, iartă-i, că nu știu ce 

fac", pentru că nu există nimeni care să nu fi băut Sângele Mielului, care este Lumină, Adevăr și Viață. 

71 O clipă i-a fost de ajuns lui Dimas pentru a găsi salvarea și a fost ultima din viața lui. Mi-a vorbit 

de pe cruce și, deși a văzut că Isus, pe care ei îl numeau Fiul lui Dumnezeu, era în chinurile morții, a simțit 

că El este Mesia, Mântuitorul, și s-a predat Lui cu toată căința inimii și cu toată umilința sufletului său. De 

aceea i-am promis paradisul pentru acea zi. 

72 Vă spun, voi face ca oricine păcătuiește inconștient, dar îmi vorbește la sfârșitul vieții sale cu o 

inimă plină de smerenie și credință, să simtă tandrețea iubirii mele milostive care îl ridică din greutățile 

pământului pentru a-l face să cunoască fericirea unei vieți nobile și înalte. 

73 Te-am lăsat, Maria, la poalele crucii, pe acel munte care a primit Sângele Meu și lacrimile Mamei. 

Acolo a rămas să-și aștepte copiii, căci ea va fi cea care le va lua crucea de pe umeri și le va arăta calea 

spre cer. 

74 "Mi-e sete", am spus mulțimii care nu a înțeles cuvintele Mele și care s-a înfruptat din chinurile 

morții Mele. Ce aș putea spune astăzi, când văd că nu doar o mulțime, ci întreaga lume îmi violează 

Spiritul fără să fie conștientă de durerea Mea? 

75 Setea mea este infinită, de neconceput, și numai iubirea ta o va putea potoli. De ce Îmi oferiți un 

cult exterior în loc de iubire? Nu știți că, în timp ce Eu vă cer apă, voi Îmi oferiți fiere și oțet? 

76 Deși paharul Meu este atât de amar în acest moment, crucea Mea atât de sângeroasă și singurătatea 

Mea atât de mare, nu Mă veți auzi exclamând: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?" 

Căci dovada pe care v-a dat-o Isus, arătând deschis că durerea Lui era umană și reală, nu v-o voi da eu 

astăzi, pentru că eu vin în Duhul Sfânt. 

77 Hristos este Maestrul și El v-a învățat până în ultima clipă. Când a sosit acel moment și și-a văzut 

lucrarea terminată, a predat-o cu umilință Tatălui Său cu aceste cuvinte: 

"Totul este realizat." 

78 Când Isus, care era Calea, Adevărul și Viața, și-a încheiat misiunea cu acea rugăciune de șapte 

cuvinte, spunând în cele din urmă Tatălui Său: "În mâinile Tale îmi încredințez Duhul Meu", gândiți-vă 

dacă voi, care sunteți discipoli ai acelui Maestru, puteți părăsi această viață fără să o oferiți Tatălui ca 

tribut de ascultare și umilință și dacă puteți închide ochii în această lume fără să cereți Domnului protecția 

Sa, deoarece îi veți redeschide doar în alte regiuni. 

79 Întreaga viață a lui Isus a fost un sacrificiu de iubire pentru Tatăl. Orele cât a durat agonia Sa pe 

cruce au fost o rugăciune de iubire, de mijlocire și de iertare. 

80 Aceasta este calea pe care v-am arătat-o, umanitate. Trăiți urmându-l pe Maestrul vostru și Eu vă 

promit să vă conduc în pântecele Meu, care este sursa întregii fericiri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 95  
1 Ce ai putea să ceri de la Cel care te-a creat și nu ți-a acordat, dacă ceea ce ceri este pentru binele 

trupului sau al sufletului tău? Dar trebuie să învățați să fiți de acord cu voința Mea. Trăiți o perioadă de 

reparație în care nu trebuie să vă răzvrătiți împotriva încercărilor voastre. 

2 Iubiți, căci iubirea voastră vă va ajuta să vă reparați. Distruge tot egoismul cu activitatea ta de 

iubire. 

3 Pământul pe care umblați este trecător, rătăcirea voastră aici este scurtă, după care veți intra în 

viața veșnică. Și totuși, vreau să cunoașteți calea din această vale de lacrimi, care este marcată cu 

poruncile legii Mele. 

4 Nu slăbiți nici în credință, nici în speranță. Întotdeauna să aveți în minte că va veni sfârșitul acestei 

călătorii a vieții. Nu uitați că originea voastră a fost în Mine și că destinația finală va fi tot în Mine, iar 

această destinație este veșnicia, pentru că nu există moarte a sufletului. 

5 Aveți veșnicia ca ideal al strădaniei voastre și nu vă descurajați în suișurile și coborâșurile vieții. 

Știi dacă aceasta este ultima ta încarnare pe pământ? Cine vă poate spune că în acest trup pe care îl aveți 

astăzi veți plăti toate datoriile pe care le-ați făcut față de dreptatea mea? De aceea vă spun: Profitați de 

timp, dar nu vă grăbiți. Dacă vă acceptați suferințele cu credință și dăruire și vă goliți paharul cu răbdare, 

cu adevărat vă spun că meritele voastre nu vor fi zadarnice. 

6 Asigurați-vă că spiritul avansează mereu, astfel încât să nu încetați niciodată, niciodată, să vă 

perfecționați. 

7 Eu sunt cel care vă pun în cale încercările pentru a vă opri sufletul atunci când se abate de la calea 

Legii Mele și vrea să trăiască singur, după bunul său plac. Cercetați motivul încercărilor, vă permit să 

faceți acest lucru, pentru a vă confirma că fiecare dintre ele este ca o daltă care vă lucrează inima. Acesta 

este unul dintre motivele pentru care durerea vă aduce mai aproape de Mine. 

8 Dar omul a căutat întotdeauna plăcerile, a căutat puterea și splendoarea pentru a se înălța ca Domn 

pe pământ și pentru a fi stăpân peste frații săi. Din moment ce v-am creat pe toți cu aceeași iubire - de ce 

atunci au existat întotdeauna cei care pretind a fi ceva mai presus? De ce au existat cei care îi conduc pe 

oameni cu biciul sub umilință? De ce sunt unii care îi resping pe cei umili și ale căror inimi rămân 

impasibile atunci când aceștia provoacă durere aproapelui lor? Pentru că acestea sunt suflete care nu M-au 

recunoscut încă pe Mine ca Tată care Își iubește toate creaturile și nici ca unic Domn al tuturor ființelor 

vii. De aceea există oameni care uzurpă puterea și nu respectă drepturile sfinte ale omului. Ei Mă slujesc 

ca instrumente ale dreptății Mele și, deși se cred mari stăpâni și regi, ei nu sunt decât niște servitori. Iartă-

i! 

9 Aceasta este a treia oară când vă predau lecția care va unifica spiritual umanitatea. Pentru că este 

voința Mea ca limbile, rasele, ideologiile diferite să nu mai fie un obstacol în calea unificării lor. Esența 

spirituală din care am creat un spirit este aceeași pe care o posedă toți, iar substanțele care compun sângele 

care curge prin venele omului sunt aceleași la toți. Prin urmare, toți sunt egali și demni de Mine și pentru 

toți am venit din nou. 

10 Am venit pentru că am văzut sufletele voastre sărace în virtuți și vreau să le îmbogățesc. Dar nu-

Mi cereți bogățiile pământului, căci vi le-am dat ca moștenire de la început. Cereți-Mă și căutați 

purificarea sufletului pe care încă nu-l aveți. Realizează că Legea Mea încă nu este respectată. 

11 Au trecut secole și veacuri, dar omenirea nu s-a trezit cu adevărat la viața de lumină și adevăr. De 

aceea, de fiecare dată când vă lepădați de o cochilie trupească, vă întoarceți în lumea spiritelor goi și 

nevoiași, flămânzi și însetați. Totuși, din inima omului nu izvorăște o credință și o voință atât de mare 

încât să fie dispus să Mă urmeze pe calea trasată de Tatăl vostru cu urme de sânge și de iubire. 

12 Așa se face că durerea îi deprimă pe oameni cu toată forța ei și îi face să-și dea seama că s-au 

abătut de la calea cea bună și îi cheamă să îl caute pe Tatăl, așa cum a făcut Fiul risipitor din parabola mea 

divină. Ce contează că veniți la porțile Mele goi sau în zdrențe, plângând și plini de rușine, când este voia 

Mea să Mă căutați, să bateți la ușa Mea, să vă amintiți de Mine? Brațele Mele iubitoare s-ar deschide 

atunci pline de iertare și milă, te-ar îmbrățișa și ți-ar da înapoi moștenirea pierdută și risipită, te-ar așeza la 

masa Mea pentru a te bucura de hrana și roadele vieții veșnice. 
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13 Lăsați iubirea Mea să pătrundă în inimile voastre și să vă mângâie și să vă vindece, lăsați-o să vă 

salveze din nou, lăsați-o să vă elibereze și să rupă lanțurile care vă leagă de pasiuni, mizerie și ignoranță. 

Vreau ca împărăția cerurilor să vină în inimile oamenilor și ca patimile voastre să nu-și instaureze 

împărăția în această lume. 

14 Discipoli, înțelegeți că v-am trimis în lume pentru a-i iubi pe semenii voștri, pentru a le arăta mila 

voastră, pentru a vă ruga pentru ei, pentru a trăi pentru ei. Dar nu vă așteptați ca ei să vă întoarcă iubire 

pentru iubire (primită), ci mai degrabă înarmați-vă pentru a rezista durității inimii umane, ingratitudinii, 

egoismului. Pregătiți-vă pentru calomnii și trădări, dar nu vă pierdeți inima din cauza lor și iertați-i 

dinainte din toată inima. 

15 Dacă vă simțiți singuri, dacă aveți nevoie de iubire, dacă nu există pe pământ nici o voce de prieten 

care să vă mângâie, nici cineva care să împartă pâinea cu voi, căutați-mă pe mine. Întoarceți-vă la Cel care 

iubește chiar și atunci când nu este iubit, la Cel care, cu adevărat, îi iartă pe toți păcătoșii, îi vindecă și îi 

mângâie. 

16 Nu toți vor fi nerecunoscători și insensibili la munca dumneavoastră, uneori veți fi stimulat de 

înțelegerea, caritatea și bunătatea semenilor dumneavoastră. 

17 Vreau să fiți evlavioși în simplitatea voastră și să descoperiți binecuvântările Mele în sărăcia 

voastră. În timp ce lumea are nevoie de pacea Mea, se poticnește și cade în ciuda științei și a farmecului 

fals, voi, cei săraci, posedați comoara păcii. De ce nu răspândiți această pace peste omenire cu rugăciunile, 

faptele și cuvintele voastre, ca o mantie de iubire și milă? 

18 Voi toți posedați darurile spiritului care încep să se desfășoare în această a treia eră prin 

dezvoltarea pe care sufletele au realizat-o. Intuiția, chipul spiritual, revelația, profeția, inspirația se 

manifestă în mod clar printre oameni, și acesta este anunțul unui timp nou, este lumina Cărții celor șapte 

peceți deschisă în acest moment la capitolul al șaselea. Dar voi, care știți pentru ce sunt aceste manifestări 

și înțelegeți timpul în care trăiți - îndreptați-vă darurile spirituale pe calea iubirii. Fiți întotdeauna pregătiți 

să oferiți ajutorul vostru plin de iubire și veți fi în conformitate cu Legea Mea și veți servi drept exemplu 

pentru semenii voștri. Atunci veți fi discipolii Mei și veți fi recunoscuți ca atare. 

19 Dacă știi cum să folosești Lucrarea Mea cu adevărată caritate, ea va fi ca o barcă de salvare în viața 

ta. Te va lua în brațe ca o mamă atunci când te-ai rătăcit plângând pe cărările vieții. 

20 Îmi cereți ca proclamarea Cuvântului Meu să nu înceteze, cereți-mi ca timpul acestei revelații 

printre voi să fie prelungit. Dar Eu vă spun: Legile Mele sunt imuabile, voința Mea este irevocabilă. Nimic 

nu va putea face omul pentru a schimba hotărârea Mea. Nici lacrimile, nici jurămintele nu Mă vor face să 

prelungesc acest timp. Se spune și se scrie că, începând cu anul 1950, Cuvântul Meu nu va mai fi auzit. 

Cine va mai fi cu Mine atunci? Nu știți ce pregătesc cu trei ani înainte de plecarea Mea, dar ar trebui să fiți 

treji. 

21 În împărăția Tatălui există o ființă plină de har, tandrețe și căldură. Este Maria, Mama voastră, ea 

este mereu cu voi. Învățați să o primiți cu demnitate în inimile voastre, simțiți mângâierea ei blândă. 

Înțelegeți că pentru ea sunteți întotdeauna copiii ei. Maria vă va ajuta să ajungeți la Mine. Pe voi, care 

sunteți bolnavi trupește și sufletește, nu vă voi respinge din cauza sărăciei voastre. Ascultați Cuvântul 

Meu, căci el va fi ca un balsam pe rănile voastre. 

22 Câți dintre voi sunt uimiți că în aceste momente mă ascultați cu lacrimi de iubire, de bucurie, de 

pocăință în ochi, deși cu doar câteva ore în urmă v-ați lăsat pradă patimilor lumii. 

23 Vă dau învățăturile Mele pentru ca mâine să le studiați cu interes și să le practicați cu dragoste. 

24 De mult timp vă dau învățătura mea, dar nu descopăr printre atâția discipoli pe cei care vor fi 

maeștrii de mâine. Dar voi continua să vă dau instrucțiunile Mele până când dorința de dezvoltare se va 

trezi în spiritul vostru. 

25 I-am ales pe cei nepotriviți pentru științele pământești, pentru că ei nu sunt așa pentru învățăturile 

Spiritului. L-am ales pe cel sărac, pentru că, cu un atom din harul Meu pe care i-l ofer, el se simte înălțat și 

onorat. Nu și bogătașul, care nu este niciodată mulțumit, oricât de mult i-aș acorda. Dar pe săracul, care a 

fost împodobit cu cunoașterea darurilor spirituale pe care le are, îl învăț să nu-și păstreze comoara pentru 

sine, ci să o împartă cu frații și surorile sale. Dacă știința că are aceste daruri spirituale în el îi încântă 

duhovnicul, este pentru că a devenit conștient de valoarea pe care o au. 
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26 Cel care se străduiește să persevereze pe calea (Legii) o face pentru că își amintește de tot ceea ce a 

trebuit să sufere pentru a obține ceea ce posedă acum. Înțelegeți că cel care se abate de la cale este 

nerecunoscător nu atât față de Domnul său, cât față de el însuși. 

27 Nu știi că cel care trăiește împotriva Legii Mele se lipsește de virtuțile și de darurile sale spirituale? 

28 Chiar în acest moment le dau oamenilor înapoi întreaga moștenire pe care au risipit-o. Nimeni nu 

va rămâne fără lumina Duhului Meu. Chiar înainte de anul 1950, care - așa cum v-am anunțat - va fi anul 

plecării mele, nimeni nu se va simți nevoiaș, slab sau ignorant. 

29 Plantele parazite vor înflori și vor da roade, dar pentru că Eu sunt Puterea, va fi întotdeauna timp 

suficient pentru ca Eu să vă salvez sufletele. Dar pentru tine, fiecare ocazie care trece (nefolosită) și fiecare 

pas pe care îl faci în jos îți va face întoarcerea pe calea cea bună mai dureroasă. 

30 Astăzi am venit să vă îndepărtez de marile vicii, pentru ca voi să Mă ascultați pe calea păcii, să 

reflectați și să înțelegeți instrucțiunile pe care vi le dau. 

31 Învățați că numai apa cristalină potolește setea spiritului, astfel încât să nu luați niciodată apă 

tulbure și poluată. 

32 Dacă în lume ai avut mereu pe cineva care să te slujească și ai cunoscut onorurile, pe calea Mea nu 

vei avea nici servitori, nici glorie deșartă. Veți fi servitorii mei care își slujesc semenii. 

33 Te-am făcut să ajungi pe culmea pe care o doreai și, când ai ajuns pe ea, ai auzit vocea Domnului 

spunându-ți: "I-ai dat de mult tributul tău "Împăratului", acum dă-Mi ceea ce este al Meu". Te-ai bucurat 

deja destul de satisfacțiile lumii, iar acum este timpul să te pregătești pentru călătoria spre eternitate, 

pentru că nimeni nu știe dacă trebuie să se întoarcă în această lume sau nu. 

34 Vă spun: fiți binecuvântați pentru că ați lăudat numele Mariei, care v-a pregătit plini de iubire 

pentru a primi învățătura mea, și pentru că îmi arătați bucuria voastră și dorința voastră de a merge mai 

departe. Dorința mea este să vă văd salvați, și există durere în Spiritul meu pentru că sunt puțini cei care 

mă urmează și mulți dintre cei care nu au auzit Cuvântul meu și al căror spirit rămâne încă indiferent și 

surd la inspirațiile mele. 

35 Eu dau viață și hrană tuturor ființelor și am grijă de bunăstarea lor, în timp ce voi nu ați înțeles încă 

că destinul vostru este să iubiți și să serviți. De aceea v-am vorbit în multe feluri, iar învățăturile mele se 

vor repeta până când veți fi convinși de îndatoririle voastre și veți respecta legile care v-au fost date încă 

de la începutul timpului. 

36 Vă dau o nouă ocazie de a face fapte de milostenie pentru ca voi să vă înmulțiți recolta și să o 

depozitați în grânarul meu, unde meritele voastre nu se vor pierde, ci se vor înmulți. Arată-Mi pe cei pe 

care i-ai transformat din sămânță rea în bună, pe cei îndurerați pe care i-ai mângâiat, pe cei pe care i-ai 

făcut să părăsească întunericul viciului și pe care i-ai dus într-un loc sigur. Iată ce vă cer. Nu uitați de 

îndatoririle voastre spirituale față de cei care sunt încă materializați. Țineți minte, v-am spus să nu vă 

faceți griji pentru ziua de mâine. Totul este prevăzut și acordat de Mine, voi trebuie să vă încredeți doar în 

munca voastră, care va fi întotdeauna binecuvântată de Tatăl. Nu trebuie să trăiți numai în spiritualitate, 

conform voinței mele. Ți-am dat două legi de respectat: una guvernează spiritul și îți insuflă sentimente și 

gânduri înalte; cealaltă te menține în armonie cu natura materială, iar ambele te fac una cu Mine în 

armonia lor perfectă. 

37 Uniți-vă într-un singur gând și aveți încredere în Mine. Te-am iubit încă dinainte de a te trimite în 

lume și, oriunde ai fost, te-am protejat. Am fost neobosit în zelul Meu de a vă echipa. Care dintre voi vor 

fi cei care se vor angaja în Lucrarea Mea și vor vedea începutul restaurării acestei lumi? Adevărat vă spun, 

copiii copiilor voștri vor fi cei care vor vorbi despre ceea ce ați trăit și ați auzit de la Mine. Dar atunci când 

veți ajunge la o mare maturitate și veți avea mari viziuni spirituale care indică viitorul omenirii, cât de 

fericiți veți fi, pentru că veți putea dezvălui cât de mari sunt darurile pe care vi le-a acordat iubirea lui 

Dumnezeu. 

38 Odată ce toți copiii Mei vor ști că M-am revelat încă o dată, când Cuvântul Meu va fi pătruns și 

instrucțiunile Mele vor fi îndeplinite, lumina celui de-al șaselea sigiliu va lumina fiecare creatură și toți 

veți fi treziți. În acel timp, confuzia și răutatea vor înceta, războaiele se vor sfârși, iar viața omului va fi 

învăluită în iubirea și în harul Meu. Numai iubirea, mila și iertarea vor fi vii în inimi. Intuiția va fi un dar 

al tuturor, iar conștiința va vorbi cu deplină claritate, iar vocea ei va fi auzită și ascultată. 
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39 Aveți credință în Mine, ca să puteți face fapte spirituale; căci dacă nu aveți credință, nu veți putea 

vindeca și vă veți simți nenorociți și nevoiași, deși aveți autoritatea Mea. Dar vă mai spun și următorul 

lucru: Când veniți în ajutorul fraților și surorilor voastre, nu-i umiliți, nu le ridicați tronuri și nu căutați 

vasali. Fiți umili, iubiți-i și lucrați cu abnegație în cercul de oameni care v-a fost încredințat. Ceea ce veți 

face pentru frații voștri, veți fi făcut pentru voi înșivă. Gândiți-vă cum veți fi judecați dacă veți face fapte 

contrare Legii Mele, spunând că sunteți ucenicii Mei. 

40 Primesc recolta voastră în această lume în care ați luptat și ați suferit pentru Cauza Mea. O inimă 

îmi spune: "Sămânța mea este mică, dar o voi înmulți, pentru că sunt mișcat de iubirea ta și de răbdarea ta 

divină". 

41 Pacea ta interioară depinde de înălțarea ta spirituală. Am mai mult să vă dau decât puteți să-mi 

cereți. Ori de câte ori vă dedicați muncii spirituale, faceți-o cu toate puterile ființei voastre, iar atunci când 

vă întoarceți în lume pentru a obține pâine pentru trup, lucrați cu iubire, astfel încât să puteți îndeplini 

legile care vă guvernează. 

42 Dacă ați fost copii buni și, ulterior, părinți buni, nu vă temeți să vă prezentați în fața mea. Dacă ați 

experimentat neascultarea și nu vă puteți corecta copilul care a comis o abatere și, prin urmare, aveți o 

rană adâncă în inimă, amintiți-vă că de mii și mii de ori am primit ingratitudinea și lipsa de respect a 

copiilor mei și luați-mă ca exemplu. Numai eu judec faptele tuturor ființelor. Părinții Îmi vor da socoteală 

pentru copiii lor și ei pentru părinții lor. V-am inspirat virtute pentru ca voi să fiți temelia unei lumi 

sănătoase și puternice, iar când vă întreb despre ființele pe care le-am trimis în sânul familiei voastre, voi 

vi le imaginați ca pe niște trandafiri parfumați și crini proaspeți în grădina pe care ați îngrijit-o. 

43 Cuvântul meu aduce pacea celor care au nevoie de ea, dar nu toți au fost capabili să o primească. 

Mulți nu sunt mișcați de eforturile Mele și nici nu simt durerea Mea din cauza lipsei lor de iubire. 

44 Tânjesc să văd în voi tăria credinței, căci va veni o vreme de persecuție când veți fi interogați și 

judecați. Când veți fi pregătiți, voi vorbi prin voi și mă voi dezvălui în faptele voastre de iubire pentru 

semenii voștri. 

45 Fii milostiv și vei primi milă de la semenii tăi. Ascultă de inspirațiile Mele și respinge pericolele și 

tentațiile. Cei care Mă înconjoară astăzi nu sunt neprihăniți, dar sunt pe calea de a deveni astfel și de a 

obține mântuirea. 

46 Tot ceea ce îmi veți cere cu umilință și bună intenție, vă voi acorda. Tot ceea ce cereți în numele 

Mariei în beneficiul dezvoltării voastre spirituale vă va fi acordat. Cereți pentru toți, căci în ochii mei 

sunteți un singur copil pe care îl iubesc și pe care vreau să-l salvez. 

47 Ați venit pe pământ conform voinței mele, de aceea m-am făcut cunoscut vouă. Am ales în mod 

deliberat inimi tari pentru a vă da dovada puterii Cuvântului Meu atunci când voi obține reînnoirea lor. 

Dalta iubirii Mele le-a netezit, bunătatea Mea le-a cucerit. 

48 Sufletele au auzit vocea Mea prin conștiința lor, care l-a făcut pe om să-și recunoască fărădelegile. 

Inimile și-au mărturisit vina față de Tatăl, din duh în duh, și în prezența Lui au descoperit multe fărădelegi 

care le erau necunoscute. 

49 Câți îmi spun în liniștea inimii lor, în timp ce Mă ascultă: "Tată, privirea Ta pătrunde în interiorul 

meu - ce pot să ascund de Tine?". Mulți plâng pentru că își dau seama de durerea pe care au provocat-o 

semenilor lor și care a fost cauza întoarcerii lor în cealaltă lume înainte de timpul stabilit pentru aceasta. 

50 Spiritul meu se bucură să vă vadă pe voi, poporul meu, venind în număr mare, și vă spun: veniți, 

veniți, nu este prea târziu să mergeți pe câmpurile mele și să deveniți lucrători, nici să vă hotărâți să vă 

reformați. Apoi, după ce ai simțit căldura stânei și ți-ai recăpătat puterea, nu fi nerecunoscător față de 

Păstorul care te-a salvat, căci nu știi cât te-ar costa ca El să te caute din nou. 

51 Ce căutați în căile nesigure, din moment ce proveniți din ele? De ce să vă expuneți la noi 

înșelăciuni, deși vă amintiți încă de durerea pe care ați avut-o în căile înșelătoare ale lumii? Ieșiți pe cărări, 

da, întoarceți-vă la ele, vă spune Maestrul, dar faceți-o numai atunci când vă simțiți puternici și când 

întoarcerea voastră are ca scop atingerea celui căzut sau căutarea celui pierdut. Este necesar să cunoașteți 

pe deplin locul din care ați venit aici, pentru a înțelege frumusețea drumului pe care vă aflați acum. 

52 Dacă nu cunoașteți aceste instrucțiuni pentru că nu ați acordat suficientă atenție lecțiilor Mele sau 

pentru că v-ați gândit prea puțin la ele, vă veți rătăci pe calea binelui și chiar și o mică poticnire vă va face 

să vă rătăciți. 
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53 Privește și roagă-te, ascultă și gândește, apoi vei avea suficientă putere pentru a pune în practică 

instrucțiunile Mele divine. 

54 Învățați să cereți, să iubiți și, de asemenea, să suferiți. Aceasta este o lume a durerii în care trebuie 

să învățați să respectați voința Mea. Iubirea pe care o ai pentru Tatăl tău te va ajuta să înduri încercările cu 

răbdare și dăruire. 

55 A fost voința Mea ca voi să cunoașteți deja în această lume calea care duce în Împărăția Mea, prin 

respectarea poruncilor legii Mele. Îndeplinește-ți sarcina pe pământ, nu rata această oportunitate. Cine îți 

poate spune cu certitudine că Tatăl îți va acorda o reîncarnare în care îți vei putea îndrepta greșelile și 

recupera timpul pierdut? În Cuvântul Meu v-am spus: Fiți sârguincioși, dar nu vă grăbiți. Faceți dreptate 

spiritului și omului. Unește-ți toate puterile și simțurile într-o singură voință. 

56 Durerea îndurată în răbdare nu este fără rod, căci ea sporește credința, înalță și purifică. Ea nu va fi 

niciodată un obstacol, ci un stimulent pe calea dezvoltării ascendente și a reparației. 

57 Fiți umili, atunci veți avea o adevărată caritate față de semenii voștri, atunci veți fi suficient de 

puternici pentru a rezista tentațiilor lumii. De ce unii visează la plăcerile pământești, alții la bogății, iar 

alții obțin puterea de a-i umili pe cei slabi? Pentru că sunt prea slabi pentru a rămâne fermi în bunătate și 

cedează în fața ispitei. 

58 M-am făcut cunoscut în acest punct de pe pământ și voi lăsa Cuvântul Meu ca un dar pentru toți 

oamenii. Acest dar va înlătura sărăcia spirituală a omenirii. 

59 Vă umplu de curaj, astfel încât să rupeți lanțurile care vă leagă și să fiți liberi să Mă urmați. 

Seducția și-a stabilit regatul pe pământ și a înrobit oamenii. Dar acestora li se va da autoritatea de a 

învinge păcatul, viciul, carnea. Voi, cei care Mă urmați - practicați activitatea de iubire în toate formele ei, 

atunci ați iubit cu adevărat. Dar nu vă așteptați la recunoștință din partea oamenilor. Nu vei primi iubire 

pentru iubire, lumea nu te va mângâia, iar uneori te va trăda. Dar nu vă îngrijorați: dacă aveți nevoie de 

mângâiere, de iubire, de pace, de balsam vindecător, întoarceți-vă la Cel care v-a dat dovezi ale iubirii Sale 

prin Cuvântul și Sângele Său. Dar ce ai putea să-mi ceri în acele momente critice și nu ți-aș putea acorda? 

60 Despre pacea absolută și perfectă, de care sufletul tău se va bucura în lumea de dincolo, îți dau deja 

o parte aici; dar această lume nu are această pace, nu are credință, bâjbâie în întuneric și cade în abisuri 

adânci. În realitate, nu știe încotro se îndreaptă pentru că nu există o mână care să o ghideze. 

61 Pentru aceasta pregătesc oameni care să transmită cu buzele lor Cuvântul Meu, pentru ca el să 

aducă lumină în mintea oamenilor și pace popoarelor de pe pământ. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 96  
1 Hrăniți-vă cu Cuvântul Meu, care este Pâinea Duhului. Dar pentru ca această pâine să ajungă cu 

adevărat la inimile voastre, este necesar să vă eliberați - chiar și numai pentru câteva clipe - de tot ceea ce 

vă leagă de această lume. Cu toții cunoașteți calea de a vă ridica la Mine, și totuși vă văd adesea plângând 

pentru că vă simțiți nedemni, fără să știți că acest plâns vă purifică și vă pregătește pentru a ajunge la 

Mine. 

2 În Cuvântul Meu veți găsi viața veșnică pentru sufletul vostru. Pătrundeți-o și veți descoperi în ea 

esența divină, iubirea și puterea pe care o radiez către univers. 

3 Elevi și discipoli, realizați cât de aproape sunt de voi. Dar dacă știți acest lucru, de ce există ocazii 

în care Mă strigați cu disperare, deoarece credeți că nu vă aud? Lipsa voastră de înțelegere este motivul 

pentru care trebuie să vă repet învățăturile Mele. 

4 Vreau ca încă de pe acum să atingeți spiritualizarea necesară pentru a-mi simți prezența, iar atunci 

când nu mă veți mai auzi pe această cale de mediere și când veți găsi aceste locuri de întâlnire aparent 

goale și pustii, rugăciunea în tăcere, înălțarea spiritului vostru va fi suficientă pentru a simți prezența mea 

și pentru a vă umple de spiritul meu. 

5 Fericiți sunt cei care învață să se ridice spre Mine, căci ei vor primi din infinit inspirația care îi va 

conduce pe calea trasată de învățăturile Mele. Cu câtă bucurie se vor deschide buzele celor inspirați pentru 

a da mărturie despre prezența Mea fraților lor. 

6 Când Cuvântul Meu nu va mai putea fi auzit prin intermediul organului uman al intelectului, vocea 

forțelor dezlănțuite ale naturii va vorbi oamenilor și va da mărturie despre evenimentul care a însemnat 

această manifestare divină. 

7 Tot atunci, când raza Mea de lumină era pe cale să coboare în organul uman de înțelegere, natura a 

fost zguduită, iar elementele dezlănțuite i-au făcut pe oameni să tremure, au trezit națiunile și i-au uimit pe 

oamenii de știință. 

8 Nu uitați indicațiile mele, pentru ca în zilele de pregătire să nu vă fie teamă de încercările la care 

va fi supusă omenirea. Sarcina voastră este să vă rugați, să vă interiorizați și să practicați iubirea 

bunăvoinței, singurele merite prin care acest popor se va salva din furtuni, iar prin faptele sale de iubire 

celelalte popoare vor primi mângâiere. 

9 Deși Cuvântul Meu vă mângâie spiritul, el nu vă adoarme, ci dimpotrivă, vă trezește la o viață mai 

înaltă. Apropiați-vă de Mine pe calea gândurilor pure, nu permiteți cărnii să vă seducă și să vă hrăniți cu 

plăceri sau distracții senzuale, atunci veți face un pas ferm spre spiritualizare. 

10 Am vorbit mult în pustiul inimilor voastre, fără ca vocea Mea să aibă ecou în spiritul poporului 

Meu. Acum că vă vorbesc prin acești purtători de cuvânt, ar trebui să fiți atenți la cuvântul care iese de pe 

buzele lor, dacă credeți în Mine și vreți să obțineți pacea. 

11 Nimeni nu se miră că îl caut atunci când se rătăcește, nici că îi urmez pașii pe cărările lumii, căci 

voi îmi aparțineți, sunteți opera inspirației mele de Tată. Nu v-ați imaginat deja cât de frumos va fi atunci 

când, într-o zi, copiii îl vor căuta și iubi pe Tatăl lor în același mod în care El îi iubește pe ei? Cât de 

diferită va fi atunci viața voastră și cât de aproape Mă veți simți de inima voastră! 

12 Cuvântul meu a fost întotdeauna iubitor, neschimbat în iertarea și îndurarea pe care ți le-am arătat. 

Știu că vă veți ridica cu o hotărâre fermă de a vă reînnoi și că îmi veți înapoia tot ceea ce v-am încredințat 

cu puritatea cu care l-ați primit. De aceea vă las să auziți Cuvântul Meu de Dumnezeu și vă dau 

nenumărate semne ale iubirii Mele pentru voi. 

13 Timpul de neprihănire în care trăiești corespunde durerii care indică începutul purificării tale. 

14 Amintiți-vă că v-am profețit un război al comunităților religioase și că v-am anunțat o bătălie a 

doctrinelor. Adevăr vă spun că bătălia a început deja. Care dintre ele își vor atinge obiectivul? Nimeni nu 

știe, dar eu vă spun că nu omul va învinge, ci adevărul va învinge în această bătălie. Vreau să vă pregătiți 

ca niște soldați buni, ca să știți cum să apărați această cauză a mea. 

15 Astăzi veniți să căutați hrană pentru spiritul vostru și vă străduiți ca trupul să se supună și să 

renunțe la satisfacțiile inutile. Voi veniți ca niște discipoli buni și atenți, de aceea vă liniștiți simțurile și 

permiteți spiritului să se ridice la Mine într-o rugăciune plină de iubire și respect. Eu vă primesc, vă 

mângâi și vă înviorez. 
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16 Aici se află mulți dintre cei care în alte vremuri erau învățători ai legii sau oameni de știință. 

Acum, mințile lor sunt trezite la cunoașterea spirituală și sunt convinși că nu vor găsi cel mai înalt adevăr 

în cunoașterea umană limitată. 

17 Aici sunt cei care în alte vremuri erau puternici și bogați pe pământ și care acum au ajuns să 

cunoască sărăcia și umilința. Îi binecuvântez pentru predarea lor și pentru dorința lor de perfecțiune. 

Aceasta este o dovadă a dreptății Mele iubitoare, deoarece i-am lăsat să vină din nou pe pământ pentru a le 

arăta o altă pagină din Cartea Înțelepciunii Eterne. 

18 Omenirea trăiește într-un haos din care nu se poate elibera. Ea are nevoie de ajutor și eu sunt 

mereu pregătit să i-l ofer. Aștept de la ea doar un cuvânt, o scurtă rugăciune sau o clipă de pocăință, apoi îi 

luminez calea și transform această lume de întuneric într-o vale de pace în care omul se simte stăpân pe 

viața pe care i-am dăruit-o. 

19 Sarcina ta nu se limitează la salvarea sufletului tău. Trebuie să îi ajutați pe cei care s-au rătăcit să 

își regăsească drumul. Cu fiecare ocazie vă reamintesc această sarcină. Când veți începe să vă 

spiritualizați? Când vei face voia Mea? Dacă profitați de acest timp și purtați Cuvântul Meu în inimile 

voastre fără să adăugați idei străine convingerilor voastre, dacă vă ridicați la Mine cu puritate, veți primi în 

mod clar inspirația spirituală care vă va hrăni și îi va face pe toți cei din jurul vostru să dobândească har și 

pace în inimile lor. 

20 Anul 1950 este foarte aproape și vă spun cu adevărat că viața discipolilor mei va fi transformată. 

După această dată, veți vedea forțele naturii dezlănțuite și oamenii ridicându-se în războaie de idei, științe 

și doctrine. Când se va întâmpla acest lucru, confuzia și durerea vor deveni atât de mari încât veți dori ca 

Cuvântul Meu să fie auzit din nou prin intermediul organului uman de înțelegere; dar v-am spus deja că 

această manifestare nu se va repeta. Sarcina voastră este să vă pregătiți pentru încercările care vor veni și 

să vă încurajați semenii. 

21 Fiți vigilenți, pentru că în acel timp vor apărea falși hristoși, falși elini și profeți, iar credulii vor fi 

în pericol pentru că nu vor ști să deosebească adevărul de înșelăciune. Chiar atunci veți vorbi fără reținere 

și veți afirma cuvintele Mele, și vă veți dovedi că sunteți copiii oamenilor care au fost învățați de Mine în 

această a treia eră. 

22 În această națiune, bărbați și femei vor veni din toate locurile de pe pământ în dorința de a primi 

mărturii despre revenirea Mea, iar Lucrarea Mea, întruchipată în discipolii Mei, îi va primi ca o mamă 

iubitoare. 

23 Învățați de la Mine cât de mult puteți, pentru ca mâine să deveniți învățători ai semenilor voștri. 

Actele voastre de iubire și altruism vor fi cea mai bună amintire a Mea și cea mai bună mărturie pe care o 

veți aduce Cuvântului Meu. Întărește-ți spiritul în învățăturile Mele și vei descoperi că, atâta timp cât 

există credință, nu poate exista oboseală, teamă sau descurajare. Realizarea și efortul vor fi sprijinul tău. 

24 În cea de-a doua eră, am ales doisprezece discipoli și, fără să întrebe cine îi chema să îl urmeze, au 

simțit chemarea în spiritul lor și au lăsat totul în urmă pentru a urma calea mea. În același mod, v-am ales 

pe voi să vă pregătiți și să îi chemați pe alții prin medierea voastră. 

25 Vegheați ca faptele voastre să vă facă vrednici și să vă simțiți calificați pentru a-i conduce pe 

semenii voștri. Nu uitați că un orb nu poate conduce un alt orb. Dacă oamenii au nevoie de lumină, dați-le-

o și duceți-i de mână ca pe niște frați și surori mai mici. Vindecați-vă unii pe alții pentru ca mai târziu să 

vă vindecați vecinii. Fiți puternici în lupta voastră și împărtășiți puterea cu cei slabi. 

26 Vă acord timpul necesar pentru a realiza munca pe care v-o încredințez. Bărbați și femei, lucrați 

pentru ascensiunea spirituală a umanității. Fiecare gând al tău, fiecare lucrare a ta va rămâne scrisă, iar eu 

voi face ca fiecare sămânță de iubire să fie roditoare. Lăsați-Mă pe Mine să vă judec faptele și nu faceți 

publică activitatea de iubire pe care o practicați dacă doriți să primiți o recompensă. Nu căuta onoruri, nici 

vasali, nici vasalii, nici vreo plată. Fii smerit, milostiv și altruist, și te voi lăuda. 

27 Dacă este voia mea să vă fac proprietari de bunuri pământești, vi le dau pentru ca voi să le împărțiți 

cu frații și surorile voastre nevoiași, cu cei care nu au avere sau sprijin, cu cei slabi și bolnavi. Cu toate 

acestea, mulți dintre cei care nu au nimic pe pământ vă pot lăsa să vă împărtășiți din bunurile lor 

spirituale. 

28 Dacă voi, care ați primit Cuvântul Meu, nu vorbiți despre acest adevăr, vor vorbi cei simpli și 

needucați. Fiți conștienți de faptul că această învățătură v-a fost încredințată pentru ca voi să puteți aduce 
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mântuire spirituală multora care au cedat în fața poverii deznădejdii și amărăciunii lăsate în ei de războiul 

sau bătălia pe care fiecare persoană o duce în interior. 

29 Rugați-vă cu adevărat, iubiți oameni, nu vă mulțumiți să lăudați Divinitatea Mea cu cuvinte 

frumoase. Iubiți-vă semenii și apărați pacea națiunilor. 

30 Acest popor, pe care l-am învățat de la începutul timpului, nu se poate dispensa de misiunea sa 

spirituală. Este de a fi conducător, profet și mesager printre oameni. I-am dezvăluit adorația perfectă 

pentru Mine, iar astăzi are ocazia de a finaliza ridicarea templului de care a fost însărcinat de la început. 

31 L-am îndepărtat de orice influență corupătoare, astfel încât să poată primi revelația Mea divină în 

toată puritatea ei. Doar instrucțiunile Maestrului și vocea dulce a Mariei vor fi auzite în sanctuarul pe care 

poporul Meu îl construiește în prezent în partea cea mai intimă a spiritului său. 

32 În toate timpurile am acordat revelații spirituale copiilor mei. În fiecare epocă M-am manifestat 

sub diferite forme și în fiecare dintre aceste epoci am găsit oameni la un nivel spiritual diferit. Astăzi i-am 

surprins în timp ce erau înrobiți într-o existență materială, egoistă și științifică, iar sufletele lor s-au 

materializat fără să realizeze valoarea darurilor spirituale. 

33 Ființa umană din acest moment duce în interiorul ei cea mai mare bătălie spirituală pe care a trăit-o 

vreodată ființa umană, deoarece progresul științific și dezvoltarea intelectuală sunt în contradicție cu 

dezvoltarea pe care a realizat-o spiritul ei. Refuză să asculte vocea conștiinței lor și încearcă să-și înăbușe 

impulsurile de eliberare, fără să-și dea seama că trăiesc într-o perioadă de ispășire și de judecată. 

34 Deschideți-vă ochii, oameni iubiți, și înțelegeți că v-am destinat să fiți lumina lumii și, de aceea, 

nu trebuie să vă lăsați conduși de pasiunile care îi subjugă pe alții și nici să vă pierdeți printre mulțimile 

care trec orbește prin viață. 

35 Îmi spui că este dificil să atingi spiritualizarea într-un moment ca acesta, într-o viață ca cea de 

acum. Dar eu vă spun că nu este imposibil și că efortul pe care îl faceți pentru a vă elibera de rău și a vă 

dedica unei vieți prudente și înălțătoare este foarte meritoriu. 

36 În această bătălie, cei care scot din inima lor teama de judecata și critica celorlalți vor fi victorioși, 

iar cei care se uită pe ei înșiși pentru a-și sluji aproapele se vor ridica spiritual. 

37 Eu, Maestrul, Tatăl, am coborât prin această lumină în spiritul vostru, și din acest motiv ați numit 

această revelație spiritism. Așadar, atunci când sunteți întrebați ce este spiritismul, spuneți că este 

învățătura revelată în Era a Treia prin Maestrul Divin: învățătura spiritualizării. 

38 Dar dacă sunteți întrebați ce este spiritualizarea, spuneți că este înălțarea gândirii, puritatea în fapte 

și în cuvinte, o viață înălțătoare și nobilă. 

39 Voi, ca studenți ai acestei învățături, ar trebui să vă întrebați adesea dacă faceți un efort pentru a vă 

numi pe bună dreptate spiritualiști. Pentru a vă ajuta în această lucrare, v-am dat lumina Mea, pentru că 

voi sunteți cei însărcinați să construiți templul spiritual al Divinității Mele. Prin cooperarea voastră veți 

forma templul: Unii, prin statornicia lor, vor fi temeliile; cei care vor ajunge la o mai mare maturitate vor 

fi zidurile; alții, cu activitatea lor de iubire, vor fi treptele templului; și alții, cu darul lor de a fi Cuvântul, 

vor fi ca niște clopote care îi cheamă pe oameni cu sunetul lor. Unii, prin inspirația lor, vor simboliza 

turnuri înalte și acoperișuri cu cupole ale locurilor de întâlnire; și mai sunt unii care, prin dragostea lor 

pentru oameni, vor fi ca niște porți mereu deschise pentru cei nevoiași, însetați, bolnavi, neînțeleși. 

40 Acest templu va fi finalizat atunci când unitatea dintre discipolii mei va deveni adevăr. Baza sa va 

fi pe pământ, iar cupolele sale vor atinge cerurile. Odată ce este ferm stabilit, îl veți găsi în tot universul. 

Aveți credință în această lucrare și lucrați fără încetare. 

41 Nimeni să nu se despartă de sarcina care i-a fost încredințată, pentru ca sanctuarul său să nu fie 

lipsit de soliditate. Trebuie să vă străduiți cu toții să ajungeți la aceeași realizare, pentru ca acest templu să 

fie construit odată cu spiritualizarea voastră. 

42 Veghează și roagă-te. Iubiți-vă unii pe alții în adevăr, ca nu cumva mândria să pună stăpânire pe 

inimile voastre, căci aceasta este sămânța care distruge smerenia și mila. Feriți-vă să nu vi se întâmple ce 

s-a întâmplat cu constructorii Babelului, pe care mândria lor i-a distrus. Amintiți-vă că sămânța rea a fost 

cauza divizării acelor oameni. Turnul a rămas neterminat, iar confuzia triburilor a fost atât de mare încât 

acestea s-au împărțit în popoare care trăiesc și astăzi separat. 

43 O singură lumină s-a abătut asupra voastră: cea a Spiritului Meu, care este ca un far strălucitor și 

un prim impuls pentru a deveni una și pentru armonia voastră. 
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44 Luați ca lumină pentru comportamentul vostru experiența primelor națiuni. Reflectați asupra 

încercărilor lor și beneficiați de exemplul lor. Construiți și lucrați, astăzi în trup și mâine în duh, și 

continuați așa până când veți intra cu toții prin porțile iubirii în templul adevărului. 

45 Nimeni nu va dori să se abată nici măcar cu un pas de la calea trasată de legea Mea, căci veți 

deplânge cu amărăciune fiecare clipă pierdută, fiecare poticnire, fiecare greșeală. 

46 Maestrul se așteaptă ca discipolii Săi din Era a Treia să-i urmeze pașii, precum și pe cei care Mi-au 

dat mărturie în trecut. Vouă, celor care Mă ascultați, vă spun: Nu așteptați până când veți fi în spirit pentru 

a vă începe sarcina. Din moment ce v-am vorbit acum, când locuiți pe pământ, acesta este un semn că 

aveți un destin de împlinit în această casă. În această împlinire, cea mai mare luptă va fi cu voi înșivă. Dar 

dacă îți folosești abilitățile, îți vei depăși slăbiciunile și totul va fi ușor pentru tine. 

47 Când acest popor va fi unit și echipat, Ilie va vesti omenirii învierea poporului Domnului. Gândiți-

vă acum cât de mare va fi lupta voastră pentru a face din viețile voastre o instrucție și o lecție pentru 

omenire. De aceea vă spun să vă cercetați faptele, ca să aveți cunoștință de ceea ce faceți. Dar dacă apar 

acțiuni sau gânduri pe care nu sunteți în stare să le discerneți dacă sunt în interiorul sau în afara legii, 

ridicați-vă spiritul într-o adevărată mărturisire spirituală către Mine, atunci vocea Mea vă va arăta adevărul 

manifestându-se prin iluminarea gândurilor voastre și în pacea inimilor voastre. 

48 Acest tip de comunicare nu trebuie să vi se pară imposibil, pentru că este același lucru pe care vi l-

am dezvăluit încă de la începutul existenței umanității. În prezent, când materialismul domnește ca 

niciodată, vă inspir o rugăciune desăvârșită, chiar în momentul în care lumea, împărțită în secte și 

comunități religioase, încearcă în zadar să-și hrănească spiritul cu rituri și tradiții, uitând adevărata 

rugăciune care izvorăște din adâncul ființei voastre pentru a se ridica spre Mine pe calea iubirii. 

49 Totul în acest timp îi vorbește omului despre judecată, și totuși inima lui împietrită rămâne 

impasibilă. Forțele naturii, plăgile, bolile ciudate, evenimentele zilnice din diferite locuri de pe pământ 

sunt semne care anunță dreptatea divină. Cu toate acestea, nimeni nu se roagă cu adevărat și foarte puțini 

studiază cuvintele lăsate de profeții Mei. 

50 Încă din cele mai vechi timpuri, tot ceea ce vedeți astăzi a fost prezis și, de asemenea, în prezent, 

am profețit prin gura primilor purtători de voce evenimente care s-au adeverit foarte curând. 

51 Care dintre cei care în prezent ascultă Cuvântul Meu îmi vor întoarce spatele? Numai eu știu. 

52 Cei care îl căutau pe Isus în acele zile în speranța de a primi bogățiile lumii și bunurile vremelnice 

s-au simțit dezamăgiți când au văzut că Împăratul despre care strămoșii lor le anunțaseră că va salva 

poporul Său era fără coroană, fără sceptru și fără tron - cu mâinile goale și picioarele goale. Ei nu puteau 

să recunoască în Isus pe Mesia cel promis. Gândiți-vă acum la toate drumurile pe care aceste suflete au 

trebuit să le facă pentru a-și recăpăta pacea și darurile harului pe care nu le-au folosit. Astăzi ei sunt printre 

voi. 

53 Înțelegeți că sufletul vostru nu s-a născut în același timp cu trupul vostru, ci că a trăit în epoci 

diferite, iar astăzi, simțindu-mi prezența, vine cu nerăbdare la mine și îmi cere să îi permit să asculte 

cuvântul meu până la încheierea manifestării mele. Ea simte că altădată nu a vrut să Mă asculte și chiar M-

a respins, iar acum vrea să se revanșeze pentru greșeala ei. 

54 Ați înțeles că nici o fărădelege nu-mi rămâne ascunsă, că orice greșeală trebuie îndreptată și orice 

datorie plătită; dar înțelegeți și că această dreptate izvorăște din iubirea divină, care vă vrea perfecți pentru 

că sunteți copiii ei. 

55 Nu distrug pe niciunul dintre copiii Mei, oricât de mult M-ar jigni; îi păstrez și le dau posibilitatea 

de a-și repara fărădelegea și de a se întoarce pe calea pe care o părăsiseră. Dar, deși i-am iertat, ei sunt 

confruntați cu roadele faptelor lor, iar acestea sunt cele care îi judecă și le arată calea cea bună. 

56 Marile națiuni ale acestei lumi vor război, cer sânge; iar cei care se simt jigniți cer răzbunare, fără 

să înțeleagă că toți cad inexorabil spre același abis. Ei nu vor să înțeleagă că puterea după care aleargă cu 

atâta zel se va transforma în curând într-un potir al cărui conținut va fi durerea, disperarea și moartea. Dar 

atunci, când cei care sunt însetați de măreție, cei care sunt flămânzi de răzbunare, se vor afla în acel abis, 

când vor fi în cel mai mare necaz, vor putea auzi vocea Mea spunându-le: "Pacea Mea fie cu voi!". În acel 

moment se va face lumină în toate sufletele și conștiința lor va vorbi cu o voce clară și va fi auzită de toți. 

În interiorul omului, lupta spiritului va izbucni împotriva materialismului, iar în învățătura mea va găsi 

lumina necesară pentru a învinge. 



U 96 

86 

57 Ați fost dezamăgiți pentru că nu aduc comori materiale și bogății pentru a vă flata și a vă convinge 

astfel să Mă urmați. Dimpotrivă, unii dintre voi vor trebui să părăsească nivelul vostru de trai înalt pentru a 

coborî la umilința acestor mulțimi care Mă ascultă, și asta pentru că ei M-au recunoscut și se pregătesc să 

renunțe la viața lor deșartă pentru a se dedica sarcinii de a reflecta asupra învățăturii Mele și de a o pune în 

practică mai târziu. 

58 Dacă primii locuitori ai acestei lumi, care au trăit în virtute, ar apărea printre voi, ei v-ar da o 

mărturie despre pacea, inocența și fericirea care înconjurau omenirea acelor vremuri. Ei ar putea să vă 

spună, de asemenea, că nu exista durere și că pământul era ca pântecul și chipul unei mame; că între 

creaturile care îl locuiau existau doar prietenie și fraternitate. Într-adevăr, această planetă era împodobită 

ca o casă cerească. 

59 Deși am trimis sufletele, pe baza judecății Mele, să trăiască pe această destinație temporară, am 

vrut totuși să le înconjor existența cu miracole ca dovadă a iubirii Mele, pentru ca copilul să nu-și uite 

Tatăl și să-L recunoască și să-L iubească în fiecare dintre lucrările Sale. Dar nu a mai rămas nimic din 

acea lume, din acea opulență, din acea puritate cu care am dat pământul omului. Acest sanctuar a fost 

profanat, provocând durere în nenumărate moduri. Dați-vă seama ce ați făcut din acea împărăție pe care 

Domnul v-a dat-o pentru a fi ca niște prinți în ea, care să aibă ca moștenire înțelepciunea și iubirea Lui, ca 

stăpâni ai unei lumi pe care, în ciuda întregii voastre științe, nu o cunoașteți încă. 

60 Nu învinovățiți pe nimeni că a pierdut harul și pacea care au înconjurat această viață la început. Nu 

dați vina pe strămoșii voștri, pentru că ați fost testați în fiecare epocă și generație și aproape întotdeauna 

ați căzut. Cu toate acestea, dragostea și mila Mea au fost întotdeauna prezente în viețile voastre. 

61 Cineva spune în inima lui: "Doamne, dacă strămoșii noștri au fost cei care au păcătuit - de ce să 

suportăm noi consecințele?". Dar eu vă spun: Ce știți despre fărădelegile primilor locuitori ai pământului? 

Cine vă spune că nu sunteți printre cei care au format primele generații? Treziți-vă acum, priviți și rugați-

vă, înțelegeți că nu dragostea voastră, ci durerea voastră va purifica umanitatea și îi va reda demnitatea. Pe 

solul pregătit voi împrăștia sămânța Doctrinei Mele, pe care o dezvălui în prezent unui popor umil care a 

fost capabil să Mă recunoască prin esența Cuvântului Meu și care este capabil să transmită Vestea Bună 

omenirii la momentul potrivit. 

62 Vreau ca amintirea Cuvântului meu să fie de neșters în voi, să trăiască, să dăinuiască și să fie 

mereu prezent în memoria voastră, iar voi să dați mărturie despre el semenilor voștri prin faptele voastre 

de iubire. 

63 Ați fost pregătiți de Mine în timpul dreptății, pentru ca voi să aveți dovada iubirii Mele și să nu vă 

plângeți după aceea, spunând că nu ați știut nimic despre ceea ce urma să vină asupra voastră. Judecata 

Mea va fi simțită de fiecare suflet, niciunul nu va scăpa de această lege, iar iubirea Mea veșnică va învinge 

orice eroare și încăpățânare în rău. Întunericul va fi împrăștiat și doar lumina va rămâne în fiecare creatură. 

64 Studiați cu atenție această instrucțiune și veți înțelege în cele din urmă că nimeni nu este pierdut 

pentru totdeauna, că nimeni nu rămâne departe de Mine și că toate necazurile voastre vor ajunge la Duhul 

Meu și toate faptele voastre vor fi judecate. Dar vă spun eu: După ce Mă veți vedea de aproape ca 

Judecător, veți ajunge să Mă cunoașteți ca Tată și Mă veți iubi cu adevărat. 

65 În cea de-a doua eră v-am marcat calea cu Sângele Meu; acum aveți esența divină a Cuvântului 

Meu și prin aceasta vă veți salva și veți ajunge la Mine. 

66 În acel moment, oamenii cu inima împietrită nu credeau în Mine, deși erau martori direcți ai 

lucrărilor Mele. Ce se va întâmpla cu cei cu inima împietrită de astăzi, acum că manifestările Mele sunt 

mai puțin semnificative? 

67 Curăță vasul inimii tale pe dinăuntru și pe dinafară, astfel încât de pe buzele tale să iasă doar viața 

și adevărul esențial, și revarsă fără limite conținutul lui către frații și surorile tale. Nu fiți zgârciți și 

acționați ca mine, care, ca proprietar al tuturor lucrurilor, vă dau totul. Fiți mediatorii Mei față de semenii 

voștri și lucrați neobosit la munca de reconstrucție spirituală la nivel mondial. 

68 Ești surprins că Domnul tău este atât de preocupat de tine, care ești încă imperfect? Motivul este că 

îmi aparțineți. Vă iubesc și de aceea am venit să vă doresc. 

69 Mă întrebați de ce vă doare trupul vostru și de ce există tristețe în inimile voastre ori de câte ori v-

am spus că vă iubesc. La aceasta vă răspund: Deoarece în Epoca a doua, deși nevinovat, am suferit de 

dragul vostru pentru a vă face vrednici de a fi cu Mine, nu puteți ști în prezent dacă nu suferiți pentru a 
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ajuta cu meritele voastre alte suflete care nu s-au putut elibera de păcat. Luați-mă ca exemplu în încercările 

voastre, fără să vă gândiți la răsplată sau la recompensa pe care o puteți obține. Gândește-te că nu ai încă 

suficiente merite pentru a-i face pe alții să obțină iertarea de dragul tău. De aceea, vă ofer noi oportunități 

de a evolua în sus, pentru ca în cele din urmă să posedați ceea ce v-a fost promis de la începutul timpului: 

pacea sufletului. 

70 De ce vă temeți de lume și lucrați în secret, deși lucrarea Mea este mai tare și nu face decât să 

inspire iubire și să învețe milă? Ar trebui să vă simțiți fericiți pentru că v-am ales pentru a vă da această 

misiune spirituală. Nu așteptați un timp de necazuri și mai mari pentru a confirma profețiile mele și nu vă 

dedicați îndeplinirii sarcinii voastre doar de teama pedepsei, căci dacă ați face acest lucru, nu ați fi apostoli 

ai iubirii și credinței. 

71 Adevărat vă spun că aceia care M-au iubit și au urmat instrucțiunile Mele sunt cu Mine. Acest 

lucru înseamnă că s-au făcut demni de a locui în Locuința Păcii. 

72 În sinea ta îmi spui că conținutul Cuvântului Meu îți este cunoscut, că este aceeași lege în esență pe 

care ți-am dat-o în toate timpurile și, cu adevărat, îți spun că acest Cuvânt pe care îl auzi prin purtătorii 

Mei de voce provine din aceeași sursă ca și Cuvântul pe care ți l-am făcut să îl auzi prin gura lui Isus. 

73 Ascultați cu atenție învățătura care a fost începută în timpurile anterioare. 

74 "Cuvântul" este cartea care s-a deschis la începutul dezvoltării tale spirituale și care nu se va 

închide niciodată. 

75 Urmați-Mă în luptă, înțelegeți lucrarea Mea și perseverați până la sfârșit, având încredere că 

dragostea Mea grijulie vă va însoți oriunde veți merge. Vreau să vă văd uniți și echipați, pentru că voi lua 

în slujbă pe fiecare dintre cei care au devenit puternici pentru a-i face ambasador al învățăturii mele. 

76 Fiecare cuvânt care va ieși de pe buzele acestor purtători de cuvânt se va împlini, iar fiecare 

profeție a celor aleși de Mine care au vegheat și s-au rugat va rămâne scrisă și se va împlini la timpul ei, ca 

dovadă a darurilor spirituale pe care le-am acordat acestui popor și ca mărturie a adevărului mesajului Meu 

către umanitate. 

77 Deschideți cartea trecutului, acolo este istoria voastră. Citiți-o, luminați de lumina conștiinței, și 

veți simți profund adevărul Noii Ere. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 97  
1 Iubirea mea, a Stăpânului, și balsamul tămăduitor matern al Mariei coboară peste rănile voastre. 

Mama este mereu alături de Mine pentru a uni instrucția ei tandră cu învățătura pe care v-o dau și își 

întinde mantia protectoare peste această umanitate care se îndepărtează de calea pe care am trasat-o cu 

exemplul Meu pe cruce. 

2 Cu câtă iubire mă întorc la voi după ce am fost răstignit și respins în Era a doua. Eu vin ca Tată, ca 

frate, ca Maestru, ca prieten. 

3 Acum tu ești cel care plângi, pentru că spiritul tău tremură la cuvintele Mele de iertare. Dar acest 

plâns vă purifică și vă ghidează pe calea pe care va trebui să o urmați mâine ca discipoli ai mei. 

4 Adevărat vă spun că sunt puțini cei care M-au auzit în acest timp și nu și-au simțit inima mișcată. 

De aceea, în timp ce unii se dedică cu toată dăruirea și abnegația slujirii Mele, alții continuă să Mă asculte 

așteptând ca Eu să le atribui sarcina lor. Unii binecuvântează numele Meu chiar și în cele mai grele 

încercări; alții se întorc la Mine doar atunci când au nevoie de Mine. Dar eu îi tratez pe toți ca pe niște 

discipoli foarte iubiți. Unii folosesc My 

învățături până la sfârșit, pe măsură ce înțeleg sensul acestui mesaj. Aceștia vor fi cei puternici odată ce 

Cuvântul Meu nu va mai putea fi auzit sub această formă. Există, de asemenea, cei pentru care proclamația 

Mea nu a avut o semnificație mai mare și care se mulțumesc să Mă asculte și, din acest motiv, lasă să 

treacă nepăsători semnificația învățăturii Mele. Aceștia vor fi printre cei care vor tânji după darurile Mele 

de har în acest timp de mâine și printre care vor apărea cei care vor încerca să reînvie proclamațiile Mele, 

uitând că timpul pe care l-am stabilit pentru revelațiile Mele a avut întotdeauna o limită temporală. 

5 Vă spun că până și învățăturile divine au un sfârșit. Nu a plecat Moise de îndată ce a descoperit 

Legea Mea poporului său? Nu vă amintiți că în Isus am plecat la cer în mijlocul oamenilor, după ce mi-am 

încheiat misiunea de Maestru și Răscumpărător, după ce v-am spus: "totul este împlinit"? este la fel și în 

acest timp: când Revelația Mea va fi fost transmisă și mințile pregătite vor fi încetat să mai proclame 

Mesajul Meu, când cei pe care i-am numit "pene de aur" vor fi înregistrat Cuvântul Meu și Lumea Mea 

Spirituală își va fi transmis Mesajul, atunci vă voi spune și Eu: "totul este împlinit". Apoi, această voce va 

tăcea și o nouă eră va apărea în fața discipolilor: cea a dialogului de la spirit la spirit. 

6 Nimeni să nu ignore ziua stabilită de Voința Mea pentru ca acest lucru să se întâmple. Prin urmare, 

fiți conștienți de faptul că acest moment se apropie. Mâncați și beți pâinea și vinul vieții adevărate, pentru 

ca mâine să nu suferiți de foame și de sete pe drum. 

7 Este timpul de lumină pentru acest popor pe care îl chem din diferite locuri de pe pământ. Dintre 

oameni îi descopăr pe cei care Mă vor urma. Unii au datorii față de Mine, altora li s-a promis moștenirea. 

Sunt suflete pe care le-am trimis să locuiască pe pământ, astfel încât s-au întrupat în carne și oase ca bărbat 

sau ca femeie, iar în aceste momente îi găsesc la vârsta copiilor, adulților și bătrânilor. 

8 Caut sufletele din care voi forma poporul Meu pentru a le uni și a le da noi învățături care îi vor 

conduce să facă un pas înainte pe calea lor de dezvoltare. 

9 De fiecare dată M-am arătat poporului Meu într-un mod diferit, pentru a le testa sensibilitatea 

spirituală. Astfel, în acest moment în care Mă fac cunoscut prin intermediul organului uman de înțelegere, 

îi testez în credința și spiritualitatea lor când le spun: "Iată-Mă aici cu voi în spirit, așa cum v-am promis". 

10 De asemenea, în timpul celui de-al doilea veac, am pus la încercare credința acelor oameni când le-

am spus prin Isus: "Eu vin de la Tatăl; dar cine Îl cunoaște pe Fiul Îl cunoaște pe Tatăl". Cu multe secole 

înainte, pe vârful Sinai, le-am spus oamenilor: "Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru". 

11 În fiecare epocă m-ați așteptat și totuși, ori de câte ori am fost cu voi, nu m-ați recunoscut din 

cauza lipsei de echipare și de spiritualizare. Eu vă spun: Indiferent de forma pe care o ia Prezența Mea, ea 

va conține întotdeauna adevărul și esența vieții divine. 

12 V-am spus că am folosit diferite forme pentru a Mă face cunoscut lumii. Dar acestea nu au fost o 

mască pentru a vă ascunde Duhul Meu, ci pentru a Mă umaniza, pentru a Mă limita și a Mă face astfel 

audibil și tangibil pentru oameni. Acum vă spun că, înainte de a judeca, ar trebui să auziți mai întâi această 

voce, până când vine momentul convingerii sau al iluminării, când devine lumină în spirit. 

13 Știu că voi îi judecați pe purtătorii de cuvânt prin care vă dau Cuvântul Meu și că îi considerați 

impuri, păcătoși și imperfecți. Dar eu vă spun că nu am căutat bărbați și femei pentru a fi puri, ci 
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dimpotrivă, i-am căutat pe păcătoși pentru a-i înălța prin manifestarea mea. Credeți că există oameni cu 

inima, trupul și spiritul curat, prin a căror mediere ar fi trebuit să Mă fac cunoscut? Vă spun, nu i-aș fi 

găsit nici măcar printre copii! 

14 Dacă M-am făcut cunoscut oamenilor prin intermediul organului minții unora dintre ei, a fost 

pentru că omul reprezintă cea mai mare lucrare pe care am realizat-o pe pământ - având în vedere faptul că 

l-am înzestrat cu spirit. Ce interpret mai bun decât el ar putea găsi Duhul Meu pentru a vorbi omenirii? 

Acesta este motivul pentru care, în toate timpurile, omul a fost cel mai bun mijloc al Meu de a vă 

comunica gândurile Mele divine. 

15 În acest fel am îngrijit spiritul uman cu o iubire și o grijă infinită, pentru a-l ridica în regiunile 

Eternului și Perfectului. 

16 Omul a fost așezat în mijlocul paradisului creației Mele pentru ca el să se bucure de lucrarea 

Tatălui său, să devină plin de înțelepciune și, ca persoană matură din punct de vedere spiritual, să facă 

parte din Concertul Meu divin. L-am făcut pe copilul iubit un prinț pe pământ, dându-i putere asupra 

ființelor de sub el. Toată calea lui a fost luminată de lumina Spiritului Meu, o lumină pe care voi o numiți 

conștiință. 

17 Omul a trăit miracole pe lungul său drum al dezvoltării, dar este abia la început, pentru că mai are 

multe de învățat. Înțelegeți că, atunci când vă vorbesc de miracole, nu mă refer doar la cele pe care le veți 

mai descoperi pe căile științei, ci și la revelațiile spirituale. 

18 Această perioadă în care trăiți este plină de surprize și de iluminări pentru spiritul vostru - o 

perioadă în care toate facultățile și sensibilitățile spiritului vostru se vor trezi în cea mai intimă parte a 

ființei voastre. Ascultați, reflectați, ridicați-vă de la discipoli copii la discipoli învățând în cartea pe care 

Cuvântul Meu v-o dezvăluie. Studiați natura și contemplați universul, care vă vorbește și el cu vocea 

Maestrului, căci eu sunt prezent în toate. Observați cu dragoste, sau cel puțin cu interes, și veți descoperi 

că totul arată calea spre adevăr. Niciodată nu ați fost atât de pregătiți ca astăzi să înțelegeți că totul îmi 

este martor și că în orice lucru se află urma Mea ca sigiliu indestructibil al Autorului Vieții. 

19 Știința materialelor v-a dezvăluit multe secrete. Cu toate acestea, nu vă așteptați niciodată ca știința 

să vă dezvăluie tot ceea ce trebuie să știți. Știința oamenilor din acea vreme avea și ea profeții ei, de care 

oamenii își băteau joc și pe care îi considerau nebuni. Dar după aceea, când ceea ce au proclamat s-a 

dovedit a fi adevărat, ați fost uimiți. 

20 Dacă în acest fel s-a împlinit cuvântul profeților științei - cei care au prezis roadele perisabile ale 

științei omenești -, cum se vor împlini atunci profețiile văzătorilor lui Dumnezeu când vă vor anunța 

instaurarea unei împărății a păcii care va fi nepieritoare în inimile oamenilor? 

21 Acum, clarvăzătorii anunță o lume nouă. Ei sunt profeți trimiși de Mine pentru ca voi să-i ascultați 

și, dacă ați fi fost pregătiți prin studierea cuvintelor și promisiunilor Mele din trecut, nimic din ceea ce v-

am dezvăluit în prezent nu v-ar fi uimit. Dar v-am găsit obosiți, bolnavi și preocupați de lucrurile vieții 

voastre umane, motiv pentru care, înainte de a vă dezvălui marile învățături de înțelepciune, a trebuit să vă 

vindec, să vă consolez și să vă inspir să vă îmbunătățiți și să vă reînnoiți, pentru a vă determina să luați 

calea păcii, singura cale prin care veți putea reflecta asupra vieții spirituale. 

22 Au mai rămas doar câțiva ani în care voi fi cu voi prin intermediul acestei proclamații, iar voi 

trebuie să folosiți instrucțiunile mele. Timpul nu trece pentru spiritul Meu, dar trece pentru ființa umană. 

Așadar, folosiți acești ani care acum vi se par atât de lungi, dar care sunt scurți pentru spiritul vostru. 

Promit să vărs râuri de înțelepciune în mintea ta, care va fi singurul lucru pe care ți-l voi lăsa după 

plecarea mea. Nu vă voi lăsa nici aur, nici nume, nici titluri, nici titluri, ci doar învățăturile Mele. 

23 Această sămânță începe deja să dea roade printre voi, căci dacă înainte vă exprimați venerația față 

de Mine într-un mod material, astăzi încercați în schimb să vă spiritualizați pentru a vă apropia de adevăr. 

24 Prin creuzetul durerii a trebuit să treacă sufletul vostru pentru ca voi să puteți face un pas înainte pe 

calea spiritualizării și să deveniți maeștri ai smereniei și răbdării, ai tăriei și credinței. De la spiritul tău mă 

aștept la înțelegere și respect pentru ceilalți. 

25 Nu judecați pe semenii voștri pentru felul în care se închină. Vă spun cu adevărat, numai eu știu să 

descopăr în inimi florile credinței și ale iubirii, al căror parfum îl primesc ca pe cea mai bună ofrandă a 

spiritului. Nu-i resping nici pe cei care nu recunosc în Maria maternitatea divină care s-a făcut femeie 

pentru ca în pântecele ei virginal Cuvântul să ia formă umană. Și ea v-a învățat în aceste vremuri, pentru 
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că nici în inima Mamei nu există secrete pentru copii. Vă spun cu adevărat, vocea ei de Mamă va fi auzită 

de întreaga umanitate din acest timp. În Mine puteți găsi toate tipurile de iubire, căci pe de o parte vă las să 

simțiți prezența și puterea Mea ca Tată, pe de altă parte las o respirație maternă să pătrundă în ființa 

voastră, sau dau spiritului vostru plăcerea de a Mă auzi ca Maestru. 

26 Lăsați această sămânță să germineze în voi, astfel încât din miezul ființei voastre să izvorască toate 

sentimentele pe care spiritul poate și trebuie să le manifeste - atât față de Tatăl său ceresc, cât și față de 

semenii săi, iubindu-se unii pe alții. 

27 Vă puteți imagina bucuria care va fi pe tărâmul spiritual când, în sfârșit, toți cei care au trăit pentru 

a păcătui, a se certa și a răbda se vor iubi unii pe alții? Nu vă puteți imagina bucuria Tatălui vostru, nici 

bucuria care va fi atunci în lumea spirituală. Spiritul meu v-a creat să fiți în jurul meu, pentru că eu eram 

singur. Dar v-am destinat să vă iubiți unii pe alții și să Mă umpleți de fericire prin iubirea voastră. 

28 Eu sunt Tatăl vostru și sunt flămând și însetat de iubirea voastră, pentru că v-ați abătut de la calea 

indicată de conștiință. Te-am creat pentru a te iubi, dar tu nu vezi încă pe deplin această lumină. Sunteți 

corupți de ambiția voastră pământească și chiar dacă uneori vă îndreptați gândurile spre Mine și sunteți 

recunoscători pentru binefacerile Mele, nu ați înțeles că cel mai bun omagiu pe care recunoștința voastră 

mi-l poate aduce este acela al iubirii între frați și surori despre care vă vorbește atât de mult Doctrina Mea. 

29 Iubiți ucenici, când Mă auziți vorbind astfel, vi se pare greu sau imposibil să Îmi fiți pe plac; totuși, 

această îndoială nu izvorăște din duhul vostru, ci din carne, pentru că aceasta este fragilă. Spiritul, pe de 

altă parte, a fost creat pentru fapte mărețe, demne de Cel care i-a dat viață. 

30 Vă aduc această învățătură pentru a vă ridica la adevărata viață. Fiți însă conștienți de faptul că 

mântuirea oamenilor nu va avea loc într-o clipă. Pentru că așa cum au avut nevoie de timp pentru a se 

scufunda spiritual, vor avea nevoie de timp pentru a se ridica din nou. Acest timp, pe care numai Eu pot să 

li-l acord, îl voi da pentru ca ei să se reînnoiască, să se purifice și să restabilească tot ceea ce au distrus în 

ei înșiși și în aproapele lor. 

31 Deși doar o mică parte a omenirii a auzit Cuvântul Meu în acest timp, să nu creadă nimeni că acești 

oameni au fost aleși ca fiind drepți, căci i-am găsit păcătoși ca întreaga rasă umană. Totuși, așa a fost 

rânduit în sfaturile Mele. 

32 Mâine, când esența acestui Cuvânt va fi ajuns în toate inimile, veți ști că Testamentul Meu a fost 

dat tuturor copiilor Mei și veți descoperi că în fiecare dintre gândurile Mele și în fiecare dintre învățăturile 

Mele a existat o mângâiere pentru cei la care a ajuns mesajul Meu. 

33 Rănile voastre s-au vindecat, balsamul Meu a fost în inimile voastre. Ascultă-mă acum, căci în 

curând vei pleca la drum pentru cei care au și ei dureri în suflet și în carne. Cine ar putea să le înțeleagă 

suferințele mai bine decât voi, care le-ați trăit? 

34 Viața de dascăl îi transformă pe studenți în profesori, astfel încât aceștia să poată fi consilieri și 

ghizi pentru semenii lor cu lumina, cunoștințele și experiența lor. 

35 Învățătura mea, împreună cu lecțiile vieții, face ca sufletul să fie luminat de farul strălucitor al 

conștiinței și ca pașii omului să devină lumină. Atâta timp cât această lumină nu poate fi reflectată în 

exterior prin fapte bune, gânduri înălțătoare și cuvinte cu conținut spiritual, omul trebuie să nutrească 

sentimente de slăbiciune, teamă, egoism și neîncredere. Dar când această lumină începe să învingă 

întunericul minții sale, începe să-și dezvăluie esența, atunci pacea va veni în inimă, credința și încrederea 

în viață vor apărea și vor face sufletul puternic, astfel încât să poată depăși cu seninătate orele dificile, 

marile încercări pe care le conține fiecare destin. 

36 Cuvântul meu este Calea, este Legea divină care te conduce la perfecțiune, este lumina care înalță 

sufletul, dar care a fost întunecată atunci când carnea s-a impus cu intransigența ei și nu a ascultat 

chemarea interioară a conștiinței sale. Vai atunci de sufletul care a cedat sub impulsul cărnii și s-a lăsat 

dominat de influența lumii care îl înconjoară, schimbându-și poziția de conducător cu cea de ființă lipsită 

de apărare, pe care patimile și slăbiciunile omenești o împing de colo-colo precum frunzele sterpe când 

sunt aruncate fără direcție de vânt. Omul, care iubește cel mai mult libertatea, se teme să se supună voinței 

divine de teamă că Spiritul Său îl va supune în cele din urmă și îl va priva de multe satisfacții umane pe 

care le știe că îi sunt dăunătoare, și astfel abandonează calea care îl conduce la adevărata viață. 
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37 Carnea se teme de lupta cu duhul și caută o cale de a o ispiti prin plăcerile lumii pentru a împiedica 

libertatea sau cel puțin pentru a o întârzia. Vedeți cum omul își are propriul ispititor în el! De aceea am 

spus că atunci când se învinge pe sine însuși, a câștigat bătălia. 

38 Multe din cele pe care vi le spun în această proclamație sunt primite intuitiv de un număr infinit de 

oameni, pentru că acum este momentul în care viața, cu lecțiile sale, a făcut lumină în multe suflete, i-a 

făcut să reflecteze și să învețe să asculte vocea conștiinței. Ei sunt pe calea adevărului și înțeleg că aceasta 

este calea care duce la pace, la adevărata libertate și la cea mai înaltă fericire care dă viață în armonie cu 

Cel care te-a creat. 

39 Studiați cu atenție învățăturile Mele, discipoli, căci așa cum ați văzut împlinit tot ceea ce v-au 

anunțat profeții din Prima Eră, tot așa veți vedea împlinit tot ceea ce v-am anunțat prin gura acestor 

purtători de cuvânt. În fiecare clipă și zi după zi, unul dintre cuvintele Mele se împlinește fără ca voi să vă 

dați seama. 

40 Cuvântul meu trebuie să iasă din națiunea voastră pentru a fi crezut și ascultat, așa cum s-a 

întâmplat cu Isus, care a trebuit să părăsească satul Nazaret, unde și-a petrecut copilăria, pentru a găsi 

credință în alte țări. 

41 După 1950, nu vă voi mai da Cuvântul Meu prin intermediul acestor purtători de cuvânt, dar el va 

fi păstrat în inimile în care hrănește credința, iar ei îl vor duce la alte națiuni. 

42 Mă voi folosi de oameni de bunăvoință și de inimi bune, care se străduiesc să păstreze puritatea 

învățăturii mele, pentru ca acest mesaj de iubire și de iertare să ajungă la umanitate. Cei care pleacă ca 

mesageri trebuie să mărturisească bunătatea prin cuvintele și faptele lor, dar niciodată să nu aducă 

amărăciune. Ochii lor vor vărsa lacrimi de dragul durerii altuia, iar tâmplele lor se vor albi pentru că vor 

suferi de dragul semenilor lor. Ei vor trăi și vor muri iubind, iertând și binecuvântând, și vor ajunge la 

sfârșitul călătoriei lor fără amărăciune, oboseală sau dezamăgire. 

43 Discipolul din Era a treia trebuie să fie conștient în viața sa că rodul seminței spirituale nu se 

culege pe pământ. Atunci de ce mulți dintre cei care se numesc ucenicii mei își pierd inima în fața 

ingratitudinii sau indiferenței oamenilor? 

44 Am adus o bunătate infinită în Cuvântul meu, pentru ca el să vă însoțească pe tot parcursul vieții 

voastre, deoarece Cuvântul meu în spiritul vostru este putere, curaj, bucurie de a iubi și de a servi. Bunul 

ucenic nu va avea de ce să se teamă și va trece cu bucurie prin căi grele și încercări dureroase. Ochii lui, 

mereu vigilenți prin rugăciune, vor descoperi capcanele pe care dușmanii săi le întind înaintea picioarelor 

sale. 

45 Voi lăsa aceste cuvinte scrise și ele vor ajunge la discipolii Mei din viitor, iar când le vor studia le 

vor găsi proaspete, vii, iar spiritul lor va tresări de încântare când vor simți că Maestrul lor le vorbește în 

acel moment. 

46 Credeți că tot ce v-am spus este numai pentru cei care M-au ascultat? Nu, iubiți oameni, cu 

cuvântul Meu vorbesc pentru cei prezenți și pentru cei absenți, pentru astăzi, pentru mâine și pentru toate 

timpurile, pentru cei care mor, pentru cei vii și pentru cei care urmează să se nască. 

47 Voi spuneți că Cuvântul Meu și Lucrarea Mea sunt foarte mari, infinite, dar voi v-ați propus să le 

limitați prin lucrările voastre. Oh, dacă v-ați putea echipa pe voi înșivă, depășind materializarea și 

înălțându-vă sufletul prin eforturi bune pentru cunoaștere și o viață dreaptă, ce minuni ați putea vedea! 

48 Vi se pare ridicol că uneori vă dau învățături prin gura purtătorului de voce care se adresează 

întregii umanități, pentru că voi considerați că lumea voastră este infinită și că numărul celor care nu 

cunosc proclamația mea este incomensurabil. Vă răspund că, atunci când mă adresez umanității, o fac nu 

numai pentru cei care sunt prezenți, ci și pentru cei care așteaptă momentul în care vor trăi în sfârșit pe 

pământ. Dar să știți că în ochii mei lumea voastră este ca un atom, iar numărul oamenilor care o locuiesc 

este nesemnificativ în comparație cu toate creaturile spirituale care alcătuiesc împărăția mea. 

49 Vi se pare că mijloacele pe care le-am ales pentru a Mă face cunoscut sunt uneori prea sărace? Nu 

este prima dată când Eu, ca Tată, mă folosesc de mintea umană pentru ca voi să auziți Cuvântul Meu, 

însărcinările și revelațiile Mele. Acesta este un mijloc pe care l-am folosit în toate timpurile pentru a vorbi 

cu omul și ar trebui să știți că Cuvântul divin a venit întotdeauna prin intermediul unor purtători umili, 

simpli și aparent needucați. 
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50 Studiați și munciți, discipoli. Amintiți-vă că am bătut cu perseverență la ușile inimilor voastre până 

când mi-ați deschis. Uneori vă vorbesc la figurat, dar o fac întotdeauna cu aceeași simplitate cu care 

vorbiți și dumneavoastră. Asta pentru că Cuvântul Meu explică acum ceea ce altădată vă dădeam în 

parabole și pe care, de aceea, nu erați în stare să le înțelegeți în adevăratul lor sens. De ce să mergi pe 

cărări întunecate, când Eu ți-am arătat o cale luminoasă prin Cuvântul Meu? 

51 Celor care Mă ascultă, le spun să deschidă ochii la lumina acestei învățături, ca să se minuneze de 

măreția ei. 

52 Când această proclamare a început prin mintea primilor purtători de voce și le-am vorbit primilor 

ucenici despre progresul pe care îl vor face cei care vor veni după ei, spunându-le că Cuvântul Meu va fi 

desăvârșit pe buzele noilor purtători de voce, acele mulțimi au suspinat și i-au invidiat pe cei care vor veni 

după ei la masa Stăpânului pentru a se bucura de fructele coapte. Adevărat vă spun că acel fruct copt pe 

care vi l-am prezis este chiar fructul de care vă bucurați acum. Pentru că veți ști că Cuvântul Meu atinge 

acum punctul culminant în acest mod de manifestare pentru voi. Au mai rămas doar câțiva ani până în 

1950, iar la sfârșitul acelui an, Maestrul vă va spune la revedere. 

53 În viitor, voi face ca mesajul Meu să ajungă la cei care, la vremea lor, nu M-au auzit prin 

intermediul acestei învățături. Unii o vor primi prin mărturiile celor care M-au ascultat, alții o vor primi 

prin transcrieri, iar alții prin darurile intuiției și inspirației. Astfel se va împlini profeția că Duhul Meu se 

va revărsa asupra oricărui spirit și asupra întregii făpturi în acest moment. 

54 Sarcina voastră este de a deschide calea prin înlăturarea obstacolelor și dificultăților, lăsând o dâră 

de milă și iubire pentru cei care mai târziu vor urma această cale în dorința de spiritualizare. 

55 Trezirea spirituală a omenirii este deja aproape. Nu disperați când vedeți că anii trec fără să se 

schimbe în bine moravurile oamenilor. Urmăriți, învățați, munciți și știți să așteptați. Credeți în Cuvântul 

Meu? Nu uitați că v-am spus că orice ochi Mă va vedea, orice minte Mă va înțelege și orice gură va vorbi 

despre Cuvântul Meu. 

56 Acest timp se apropie, dar este necesar ca cei care M-au ascultat să fie curați de păcat și tari în 

credință, pentru ca ei să dea mărturie despre Mine, așa cum Eu am dat mărturie despre voi când M-am 

făcut cunoscut prin organul vostru de înțelegere. 

57 Cuvintele mele sunt scrise în "Cartea de Aur", astfel încât după 1950 nimeni nu va mai spune că îi 

lipsește manifestarea mea. În învățăturile mele, care sunt pentru toate timpurile, vă las înțelepciune, 

ordine, profeții, hrană spirituală și balsam vindecător. 

58 Trebuie să învățați să citiți în cartea învățăturilor Mele, astfel încât, atunci când le citiți semenilor 

voștri, acele cuvinte să fie impregnate de esență divină, iar cei care ascultă să experimenteze și să simtă 

ceea ce ați experimentat și simțit voi când M-ați auzit prin purtătorul de cuvânt. 

59 Discipoli, îndepărtați-vă grijile din inimile voastre în timp ce ascultați învățătura mea. Simțiți 

ungerea divină și păstrați puterea Mea în ființa voastră. Vreau să te văd sănătoasă, niciodată bolnavă, 

plângând sau slăbită. 

60 Adesea crezi că te pedepsesc atunci când durerea îți provoacă răni. Dar eu vă învăț doar pe voi, voi 

sunteți cei care vă aduceți singuri suferința. Cu mult timp în urmă ați fost chemați să îndepliniți o sarcină 

mare și nu ați ascultat vocea Mea. Dar acum vă anunț că pacea pe care ați căutat-o de multe ori fără să o 

găsiți vă va fi dată prin împlinirea Legilor Mele. Vezi cum cei care și-au îndeplinit sarcina sunt întregi, 

liberi de loviturile sorții. 

61 Ți-am spus că nu ai venit pe pământ o singură dată, ci că sufletul tău a luat învelișuri corporale de 

câte ori a fost necesar pentru dezvoltarea și perfecționarea sa. Acum trebuie să adaug că depinde și de tine 

dacă timpul este mai scurt sau mai lung pentru a ajunge la obiectiv, în funcție de dorința ta. 

62 Lumina Mea strălucește în toate locurile în care trăiesc copiii Mei. Deci și pământul este înconjurat 

de această strălucire. Vă spun din nou că această profeție se împlinește acum, că orice ochi Mă va vedea, 

orice minte Mă va înțelege și orice gură va rosti Cuvântul Meu Divin de îndată ce sufletul se va pregăti. V-

am anunțat acest lucru, și acum a sosit vremea când se vor împlini cuvintele Mele. 

63 Câți discipoli și câte suflete credincioase copilăroase din a doua eră au simțit dorința de a fi 

prezente la împlinirea promisiunilor Mele, de a experimenta și de a fi martore directe a ceea ce are loc 

astăzi. Dorința de a trăi această experiență i-a îndemnat să se pregătească lăuntric și să atingă o mai mare 
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înălțime. Cu toate acestea, în acel moment, nu li s-a acordat ocazia de a vedea unele profeții împlinindu-se, 

deoarece pentru aceasta a fost planificată o altă eră. 

64 A trebuit să vin când lumea se afla în culmea materialismului pentru a Mă revela în spirit și a vă 

vorbi prin intermediul bărbaților, femeilor și copiilor și a vă învăța comuniunea perfectă cu Divinitatea 

Mea. 

65 Vreau să vă fac semănători de adevăr, iar acest lucru se va manifesta în cuvintele voastre și în 

faptele voastre. Fiecăruia dintre voi i se vor încredința anumite sarcini, astfel încât să participați cu toții la 

misiunea spirituală pe care trebuie să o îndeplinească Lucrarea Mea. 

66 Am promis acestei națiuni că nu va fi niciun război în ea dacă discipolii Mei vor urma învățătura 

Mea. Când aceștia contemplă devastarea altor națiuni cauzată de discordie și ură, ei Îmi cer să nu se verse 

sânge pe acest pământ. Atunci le cer doar să se roage și să vegheze pentru a deveni vrednici ca această 

promisiune să se împlinească. Nu vreau să te văd plângând. Dacă domnește nedreptatea și suferiți tirania și 

asprimea celor care vă guvernează, nu Mă învinovățiți pe Mine. Ți-am dat puterea de a face lucrări mărețe 

care vor transforma patria ta într-o vale a păcii. 

67 Se anunță în mod profetic că multe națiuni vor dispărea. Această familie, care reprezintă 

umanitatea, se va vedea lovită de furtuni puternice, iar în această vizită, datorită credinței lor vii în Mine, 

vor supraviețui cei care au "vegheat" și și-au pregătit sufletele prin iubire. 

68 Folosiți acest timp, căci se apropie ora judecății, iar anul 1950 este aproape. În acel moment, mulți 

dintre voi vor fi deja în spirit, iar alții vor fi încă în carne și oase, dar toți veți fi judecați. 

69 Acesta va fi începutul pentru toți oamenii care vor merge pe diferite căi spre spiritualizare. 

Oamenii de știință Mă vor recunoaște și vor deveni consilieri ai oamenilor. Li se va deschide Cartea 

Înțelepciunii, din care vor primi revelații foarte mari. Numai atunci spiritul va deschide calea către 

adevărata cunoaștere pentru mintea umană, iar conștiința va normaliza acțiunile oamenilor. 

70 Pământul va fi pur și supraviețuitorii Mă vor urma cu aceeași fervoare ca și discipolii Mei din Era 

a Doua. Dar voi veți fi cei în care voi lăsa primele semințe de spiritualizare. 

71 În calitate de Păstor Universal, Eu îmi caut neobosit oile. Pe pământ vor conduce omenirea cei care 

vor atinge cea mai mare maturitate spirituală prin iubire și umilință. Adevăratul înțelept este cel care 

cunoaște legile Mele și face voia Mea. Astfel, cu infinită răbdare, îmi voi instrui discipolii în Era a treia. 

Vă iubesc și de aceea vreau să vă văd pe toți mari în spirit. 

72 Nu uitați cuvintele Mele; dar dacă nu sunteți capabili să păstrați în memorie tot ceea ce v-am spus, 

veți găsi acolo cărțile care conțin învățăturile Mele, revelațiile Mele din acest timp și faptele discipolilor 

Mei. 

73 Simțiți și ascultați de inspirația pe care vă trimit, căci oricine se ridică la Mine cu inima curată va 

primi mângâierea Mea, va avea bucurie în inima sa, iar Cuvântul Meu Divin va înflori pe buzele sale. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 98  
1 Vă dau rodul viței de vie pentru ca voi să vă hrăniți cu iubirea mea, uitând durerile și chinurile și 

simțind că, în timp ce vă dau cuvântul meu, locuiți cu mine în casa păcii. Simțiți prezența Mea, oameni 

buni, profitați de acest timp și, dacă în timpul lui vreți să vă reparați greșelile, învățați de la Mine, pentru 

că vă ofer în prezent ocazia de a vă ridica spiritual. 

2 Oameni maturi și bătrâni, nu vă plângeți de timpul pe care l-ați lăsat să treacă fără să Mă ascultați; 

astăzi sunteți cu Mine. Dacă Mă iubești, în scurt timp vei cunoaște învățătura Mea și vei fi capabil să o 

folosești. Sunteți deja pe cale și vă puteți începe sarcina, iar ghidul vostru va fi vocea conștiinței voastre. 

Eu voi merge înaintea voastră și nu va exista nicio încercare, oricât de dificilă ar fi, care să vă despartă de 

Mine. Dacă mă iubești, nu te întoarce, căci credința ta va străluci ca o nouă zare și vei cunoaște calea pe 

care o vei parcurge scăldată în lumină. 

3 Sunteți gata să Mă urmați chiar dacă trebuie să suferiți? Dacă ați fi întrebați de cei din jurul vostru, 

ați răspunde și ați spune că sunteți discipolii mei și că mă urmați datorită credinței voastre? Ați avea 

curajul să dați această dovadă (de credință)? Gândiți-vă și amintiți-vă că, dacă sunteți discipolii mei, 

trebuie să vă perfecționați pentru a da o mărturie adevărată despre învățătura mea. 

4 Voi trimite mesajul Meu către toate națiunile. Totul este pregătit pentru ca scopurile Mele să 

devină realitate, dar cea mai mare dovadă pe care le-o voi da oamenilor de puterea și de iubirea Mea va fi 

schimbarea egoismului lor în iubire sinceră unii față de alții. 

5 Prin iubire, ei vor realiza lucrări mărețe. Fără a face distincție de rasă sau neam, îi voi chema pe 

toți pentru a vă da o sarcină în această lucrare. 

6 Celor care tânjesc după cunoaștere și spiritualizare le spun: ascultați Cuvântul Meu și recunoașteți-

i esența. Citiți marea Carte a Vieții și studiați-o, pentru că există o lecție pentru fiecare dintre discipolii 

Mei. 

7 Dar aveți grijă să nu citiți cărți în care Cuvântul Meu sau profețiile au fost denaturate, precum și 

cele în care revelațiile divine au fost interpretate în mod greșit. Nu permiteți ca o lumină falsă să intre în 

mintea voastră. Dacă doriți să cunoașteți adevărul, pregătiți-vă în interior, iar intuiția și sensibilitatea 

spiritului vostru, ghidate de conștiință, vă vor dezvălui întotdeauna adevărul. 

8 Această carte pe care o scriu pentru voi în Era a Treia - folosiți-o și interpretați-i corect 

învățăturile, și veți experimenta că lumina ei risipește umbrele și că orice mister este elucidat. Atunci veți 

simți prezența Mea și veți percepe vocea Mea din adâncul sufletului vostru, care vă vorbește și vă 

instruiește. 

9 Țineți minte că nu puteți ascunde nicio lucrare sau niciun gând pe care eu să nu-l cunosc. Dar dacă 

sunteți adesea ispitiți de lume, care vă atrage și vă pune în lanțuri, uneori vă lipsește puterea de a respinge 

răul, atunci refugiați-vă în mine pentru a învăța din învățăturile mele să vă folosiți de autoritatea pe care v-

am dat-o asupra lumii și asupra cărnii; și când ați câștigat și v-ați recăpătat pacea inimii, vă puteți continua 

munca. 

10 Dacă nu aveți modele de urmat, întoarceți-vă la Mine și căutați în Mine ceea ce aveți nevoie, iar Eu 

vă voi da putere pentru ca voi să atingeți scopul pe care vi l-am indicat. Cu ce bucurie părintească voi privi 

copilul care Mă ia drept exemplu și Mă slăvește prin faptele sale! Lucrați neîncetat pentru oameni și, după 

ce ați făcut tot binele de care sunteți capabili, nu vă gândiți la recompense și nu așteptați nici o răsplată în 

lume. Amintiți-vă că numai Eu vă cunosc faptele și știu cum să le evaluez pentru a vă da răsplata dreaptă. 

În acest fel, prin multă trudă și merite reale, veți ajunge să ocupați locul pe care îl am rezervat pentru 

spiritul vostru. 

11 Bărbați și femei din țări îndepărtate vor veni la voi și vor deveni discipolii mei. Dar când se vor 

simți plini de lumina Mea, se vor întoarce la popoarele lor, la națiunile lor, pentru a aduce învățătura Mea 

fraților lor. Același lucru s-a întâmplat și în Epoca a doua, când mulți străini s-au apropiat de Mine, atrași 

de zvonul minunilor lui Iisus, iar când au auzit Cuvântul Meu și au fost martori ai Lucrărilor Mele, s-au 

convins de Adevărul Meu și, întorcându-se în țările lor, au mărturisit că Eu sunt Mesia. 

12 În zilele noastre, majoritatea oamenilor vin la Mine pentru că durerea îi face să caute un remediu 

pe care îl pot găsi doar în puterea Mea. Ei se plâng de sărăcia lor fără să știe tot ce au în spirit. Singura lor 

sărăcie este că nu au devenit conștienți de ceea ce poartă cu ei și în necunoștință de cauză de darurile 
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spirituale pe care le dețin. Puțini sunt cei care Îmi cer lumină pentru spiritul lor, în majoritate Mă caută 

pentru a-mi cere lucruri mărunte care aparțin vieții umane - acele lucruri pe care Eu le dau întotdeauna pe 

deasupra, după ce le-am copleșit spiritul cu dragostea Mea părintească. 

13 Unul câte unul, primiți cunoașterea care vă dezvăluie o lumină pe care, deși se află în voi, nu ați 

văzut-o. Această lumină este conștiința ta. Oricine este capabil să o descopere și să se privească în această 

oglindă interioară devine umil și simte imediat legătura care îl unește cu Creatorul său. 

14 Unii cred că se cunosc pe ei înșiși; căci, cunoscând numeroasele daruri pe care omul le posedă în 

duhul său, se umflă în fața celor ignoranți, își închipuie ceva din propria măreție, devin dominatori și, în 

cele din urmă, pier din cauza întunericului aroganței lor. Ei nu înțeleg că în conștiință sufletul posedă 

comoara secretă a lui Dumnezeu și că nu se poate intra în ea decât cu respect. 

15 Chiar și aici, printre lucrătorii Mei - câți sunt cei care, fără să fi înțeles învățătura Mea, s-au crezut 

ființe superioare, demne de admirație și omagiu, când se știau înzestrați cu un dar spiritual. La aceasta vă 

întreb dacă puteți aproba ca un spirit superior să fie încrezut în darurile sale, când umilința și caritatea sunt 

calitățile esențiale pe care trebuie să le aibă. 

16 În tăcere și în simplitatea vieții tale, adu fiecare dintre învățăturile mele și vei vedea să apară în 

sufletul tău acea lumină pe care încă nu o cunoști, pentru că vălul materiei și superficialitatea care te 

înconjoară nu i-au permis să își îndeplinească sarcina care îi revine în viața umană. 

17 Studiați învățăturile Mele și nu vă rătăciți, ca să nu cădeți pradă unui nou fanatism în încercarea de 

a găsi adevărul. 

18 Eu sunt calea care îl invită pe cel care a uitat-o să o urmeze. Peste el s-a revărsat lumina 

Cuvântului meu, pentru ca mâine să-l învățați și să dați mărturie despre el. timpul va trece și mulți vor veni 

în căutarea caselor simple în care M-am făcut cunoscut, pentru ca voi să le explicați forma în care M-am 

arătat noilor Mei discipoli și minunile pe care le-am făcut printre voi. doar amintirea Cuvântului Meu va 

rămâne în mințile voastre și doar ecoul sfaturilor Mele divine în inimile voastre; dar vor dăinui și scrierile 

pentru posteritate. Îi pregătesc deja pe cei care nu au auzit Cuvântul Meu pentru a găsi căile care îi vor 

conduce la discipolii și martorii Mei. Câți vor plânge pentru că nu M-au auzit! Dar și eu vă spun la fel: 

Câți dintre cei care M-au ascultat vor plânge pentru că nu au lucrat asupra lor înșiși! Și când vor vedea că 

Cuvântul Meu nu se mai manifestă, își vor întoarce privirea spre locul în care purtătorul de cuvânt și-a 

ocupat locul pentru a reda Cuvântul Divin, și atunci vor vedea doar goliciune. 

19 Anii trec repede și în curând nu Mă veți mai auzi. De aceea vă spun: lăsați-Mă să vă vindec, să vă 

mângâi și să vă alint, lăsați-Mă să vă învăț. Am venit să te las echipat. Dar dacă rămâneți slabi în credință 

și în voință, vă veți simți mereu bolnavi - și atunci cine vă va vindeca și vă va învăța așa cum am făcut-o 

eu? 

20 Prin Cuvântul Meu mă apropii tot mai mult de voi și, în același timp, vă conduc în comuniune 

perfectă cu Duhul Meu. Reflectați asupra manifestărilor Mele din trecut și veți descoperi că am căutat 

întotdeauna o formă de a Mă face cunoscut spiritului vostru și de a-i trimite mesajele Mele ca mărturie a 

iubirii divine a Tatălui vostru pentru voi. 

21 Experimentați o nouă formă de manifestare spirituală în acest moment, deși este foarte 

asemănătoare cu cea pe care am folosit-o în epocile trecute. Acum vă aflați într-o perioadă minunată de 

lumină, în care omul poate auzi vocea Duhului Meu prin intermediul numeroaselor daruri și abilități 

spirituale pe care le posedă. 

22 În adevăr vă spun că, atât în extaz, cât și prin rugăciune, sau chiar prin somnul fizic, puteți primi 

revelații și mesaje ale regatului spiritual, dacă știți cum să vă faceți receptivi la ele. Dar v-a lipsit 

pregătirea și credința pentru a vă putea folosi de aceste daruri, așa că a trebuit să vă pregătesc clarvăzători 

și profeți care să vă vestească viitorul, care să vă țină treji și să vă avertizeze pentru ca voi să vegheați și să 

vă rugați. 

23 Credeți că acest om, prin care Mă fac cunoscut, este cel care vă dă Cuvântul? Descoperiți-i sensul 

și veți ști că Maestrul vostru vă vorbește. Credeți că Duhul lui Dumnezeu intră în purtătorul de voce în 

timp ce vorbește? Nici acest lucru nu este adevărat. V-am spus că o rază din Lumina Mea este suficientă 

pentru ca Eu să luminez și să inspir aceste minți, punând pe buzele lor un flux inepuizabil de cuvinte cu 

semnificații profunde, ca dovadă a Prezenței Mele și a Adevărului Meu, de dragul necredincioșilor. 

Ascultați-mă cu atenție în acest timp și veți fi întăriți pentru vremurile și încercările care vor veni. 
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24 Pregătește-ți inima, adună-ți spiritul și fă-ți mintea receptivă pentru a asculta și a păstra Cuvântul 

Meu. 

25 Vedeți cum Cartea de instrucție spirituală își deschide paginile pentru a vă arăta o nouă învățătură. 

Realizează mai întâi lecțiile simple, pentru ca mâine să poți pune în practică lecțiile mărețe. Trebuie să 

înțelegeți că pentru a deveni maestru trebuie să fiți mai întâi discipol. 

26 Astăzi studiați primele cuvinte și, prin ele, înțelegeți treptat această învățătură; căci în rugăciune 

aveți comuniune spirituală cu Mine, când Îmi spuneți: "Învățătorule, noi urmăm calea Ta și Te rugăm să 

ne însoțești pe calea noastră, să ne aperi de primejdii, căci suntem provocați la fiecare pas de ispitele 

lumii". Dar eu vă spun vouă, ucenicilor: fiți tari, folosiți-vă de autoritatea voastră pentru a stăpâni carnea. 

27 Vreau să vă formez o familie puternică și virtuoasă, plină de ascultare, pe care o voi copleși cu 

harul și binefacerile mele. 

28 Va veni ora mărturiei voastre despre manifestarea Mea și oamenii, necredincioși din fire, vor cere 

dovezi de la Mine pentru a crede. Dar atunci le voi spune: Iată acești ucenici ai Mei, pe care i-am făcut să 

intre într-o viață nouă. Ei sunt dovada puterii instrucției Mele. Cuvântul Meu le-a format mințile și astăzi 

ei sunt pregătiți să aducă învățăturile Mele națiunilor de pe pământ. Vreți să fiți printre cei pe care îi pot 

folosi ca martori ai Adevărului Meu? Atunci pregătiți-vă, iubiți lucrători. Am încredere în tine. Voi folosi 

dragostea voastră pentru a face minuni pentru cei pentru care îmi cereți și, de dragul unei scântei de 

credință pe care o văd în voi, voi face lucruri minunate. 

29 Ați golit paharul suferinței în acest timp, dar acest lucru nu a fost în detrimentul vostru, ci această 

durere a fost ca o ploaie binefăcătoare care a făcut sămânța mea fertilă în inimile voastre și v-a dezvăluit 

niște corzi ascunse în adâncul ființei voastre. 

30 V-am spus că treceți printr-o ispășire dificilă în acest moment, deoarece aveți o datorie față de 

Mine și față de semenii voștri, datorie pe care o plătiți acum. Acesta este motivul pentru care rămâneți 

tăcuți și vă acceptați paharul cu iubire, mulțumindu-vă doar să-mi cereți putere pentru ca voia mea să fie 

făcută. 

31 În lume nu veți găsi înțelegerea de care aveți nevoie în luptele voastre și în suișurile și coborâșurile 

vieții voastre, pentru că adevărata iubire și milă nu sunt încă în inimi. Dar voi, întăriți în Mine, veți trece 

peste spini cu zâmbetul pe buze și cu pace în inimă. 

32 De ce vă vorbește Maestrul atât de mult de durere? Pentru că timpul pe care îl trăiți este un timp de 

judecată și toate creaturile umane poartă o cruce grea. Priviți națiunile biciuite de război; nu există nicio 

inimă în ele care să fi scăpat de suferință, căci nici măcar copiii nevoiași din vulnerabilitatea lor nu au 

scăpat de justiția divină, care îi ajută pe oameni să-și ispășească păcatele și să-și spele petele. 

33 În toate timpurile am semănat sămânța Mea în inimile oamenilor și le-am cultivat. Semănatul meu 

în această a treia eră nu va fi în zadar, pentru că sămânța va înflori în inimi. 

34 De dragul unui număr mic de inimi care se echipează, voi revărsa harul meu din belșug pentru a 

pune bazele unei lumi noi. Îți voi ridica spiritul pentru ca tu să înțelegi care este asemănarea ta cu 

Divinitatea Mea. 

35 Eu, Stăpânul lumilor și al tuturor căminelor spirituale, căruia i se supun toate lucrurile create, vă 

spun în aceste momente că voi, oamenii, nu ați trăit în conformitate cu legile Mele, ceea ce v-a făcut să 

stați pe loc din punct de vedere spiritual. Cu toate acestea, Spiritul Meu așteaptă cu infinită răbdare 

întoarcerea voastră pe calea cea adevărată și perfecțiunea voastră. Nu Mă lăsați doar pe Mine să lupt 

pentru salvarea voastră, nici nu lăsați lumea spirituală să se chinuie fără ca voi să cooperați cu ea. Nu 

faceți fapte de merit doar în aparență, ci străduiți-vă ca acțiunile voastre să conțină adevăr și iubire. 

36 Din moment ce ai primit iubire din momentul în care ai fost creat, ar trebui să dăruiești și tu iubire. 

Dacă exemplul Meu este impresionat de voi, atunci imitați-Mă și voi! 

37 În epoca actuală, Cuvântul lui Dumnezeu, care este veșnic, vă vorbește pentru a vă conduce la 

Lumină. Cunosc sufletul care este ascuns în fiecare dintre voi și, prin urmare, sunt singurul care vă poate 

dezvălui că, în alte vremuri, ați fost deja martori ai manifestărilor mele către umanitate. 

38 Nu este cazul să nu mai fiți începători în învățătura Mea? Nu are oare Tatăl vostru un motiv 

întemeiat pentru a face acest lucru atunci când vă cheamă martori și discipoli ai săi și vă pregătește să 

aduceți acest mesaj umanității? 
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39 Vedeți cum totul trece, în afară de Cuvântul Meu. Priviți generațiile umane care locuiesc astăzi pe 

pământ și dispar mâine. Priviți națiunile care se ridică astăzi pline de splendoare, care par să dureze veșnic, 

și totuși veți fi în curând martorii declinului și prăbușirii lor. Tot ceea ce este uman trece și încetează să 

mai fie. Numai Legea Mea imuabilă și veșnică continuă să strălucească în fiecare conștiință. 

40 Voi numiți acest timp Epoca Luminii, dar nu pentru că Lumina Mea a luminat abia acum spiritul 

sau mintea omului - aceasta a strălucit întotdeauna în fiecare spirit. Eu sunt Steaua Divină care nu se 

ascunde niciodată. Dar dacă astăzi vedeți că lumina spirituală strălucește în oameni ca niciodată înainte, 

este pentru că, datorită dezvoltării lor, ei pot percepe acum prezența vieții spirituale cu mai multă claritate 

decât în trecut. 

41 Dacă oamenii ar fi trăit întotdeauna în conformitate cu legile Mele, noile Mele revelații nu i-ar fi 

surprins niciodată. Observați cum, de fiecare dată când am venit cu o nouă lecție spirituală, aceasta a fost 

dezbătută, combătută sau respinsă. 

42 Dar ora trezirii se apropie și atunci vor apărea peste tot grupuri de oameni care vor vorbi despre o 

nouă revelație. Vor fi cercetați și judecați de vecinii lor, care vor spune în cele din urmă că în lume a 

izbucnit o molimă de secte ciudate și necunoscute. Chiar atunci ar trebui să vă rugați pentru toți aceștia și, 

în același timp, să mulțumiți pentru împlinirea Cuvântului Meu, pentru că, datorită învățăturii pe care v-am 

dezvăluit-o, vă veți număra printre cei care vor înțelege motivul tuturor acestor manifestări. Dar veți fi, de 

asemenea, printre cei care poartă cea mai mare responsabilitate față de umanitate. 

43 Gândiți-vă, iubiți discipoli, la măsura în care trebuie să vă pregătiți spiritual pentru ca emisarii 

voștri, care trebuie să transmită lumina revelațiilor Mele, să poată ajunge în toate acele locuri unde au 

apărut oameni care și-au uimit semenii cu abilitățile lor spirituale. 

44 Mare va fi lupta pentru voi, pentru că nu vă veți limita la rugăciune, contemplare spirituală și urări 

de bine, ci veți face și fapte de milostenie. 

45 Nu va fi suficient să spuneți: "Cred". Acest lucru nu este suficient. În timp ce credința este absolut 

necesară, celelalte facultăți pe care le posedați trebuie să fie dezvoltate și perfecționate, astfel încât să 

aduceți Cuvântul Meu nu numai cu buzele, ci și în faptele voastre. Pentru ca învățătura Mea să 

strălucească în acțiunile din viața ta, trebuie să dedici o parte din timpul tău studiului și dezvoltării 

darurilor tale spirituale. În acest fel, veți îndura cu răbdare încercările pe care le veți întâlni pe calea 

voastră și veți aplica învățăturile Mele la fiecare dintre ele. Când veți fi pregătiți, veți culege roadele 

efortului vostru și ale dorinței voastre de reînnoire spirituală, iar această recompensă va fi oțelirea pe care 

o veți dobândi pentru luptă, pentru stăpânirea asupra voastră și pentru iubirea față de semenii voștri. 

46 Nu mai dormiți, discipoli, înțelegeți că omenirea este pe cale să se trezească spiritual și nu vă va 

găsi insuficient echipați. Nici nu vreau să plecați fără să dobândiți mai întâi tot ce este necesar pentru a fi 

unul dintre soldații mei adevărați. Folosește-te de aceste momente de pace în care primești învățătura mea 

și mergi întotdeauna sub protecția a ceea ce ai învățat în ele. Străduiește-te să pătrunzi din ce în ce mai 

mult în învățăturile revelate, dar nu încerca să deslușești ceea ce nu ți s-a spus până acum. 

47 Atunci când spiritul lui Ilie a inspirat mintea lui Roque Rojas, primii martori ai acelor manifestări 

nu au avut nicio idee despre harul care va fi acordat generațiilor următoare prin ascultarea Cuvântului Meu 

și nici nu au înțeles că o nouă eră spirituală se deschidea pentru omenire. Maestrul vostru a fost cel care, în 

cursul învățăturii Sale, a dezvăluit mulțimilor măreția acestei lucrări. El a fost cel care i-a făcut să 

înțeleagă că începea un nou timp plin de lumină și splendoare. 

48 Spiritul omului, condus în haos de pasiuni, crede că numai un miracol divin poate salva oamenii 

din inimile cărora a dispărut pacea de când și-au pierdut speranța și credința în iubire, în dreptate și în 

rațiunea umană. 

49 Vreau să umplu acest gol interior, pe care oamenii Mi-l arată în sufletele lor, cu lumina acestei 

învățături, care pare nouă, dar în realitate este eternă. Această învățătură aduce lumină în spirite și în inimi, 

pentru că dezvăluie întregul conținut al poruncii pe care i-am învățat pe apostolii mei: să ne iubim unii pe 

alții. În prezent vă explic semnificația acestei reguli supreme de viață, a cărei semnificație nu a fost 

înțeleasă de intelectul vostru, și asta deoarece Cuvântul lui Hristos a fost un cuvânt mort pentru mulți 

oameni în acest timp. Dar ei nu știu că ea trăiește în conștiința tuturor oamenilor și că, la timpul ei, se va 

ridica plină de splendoare din adâncurile acelor inimi care, mai înainte, erau ca un mormânt pentru ea. 
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50 Credeți că împliniți porunca Mea de a vă iubi unii pe alții atunci când vă limitați în mod egoist 

dragostea la familia voastră? Cred comunitățile religioase că îndeplinesc această poruncă supremă atunci 

când își recunosc doar credincioșii și îi resping pe cei care aparțin unei alte secte? Marile popoare ale 

lumii, care se laudă cu civilizația și cu progresul, pot ele pretinde că au progresat spiritual și că au ascultat 

de porunca lui Isus, când tot ceea ce fac este să se pregătească pentru un război fratricid? 

51 Ah, voi, oamenii, nu ați apreciat niciodată valoarea Cuvântului Meu și nici nu ați vrut să vă așezați 

la masa Domnului, pentru că vi s-a părut prea umil! Cu toate acestea, masa Mea continuă să vă aștepte cu 

pâinea și vinul vieții pentru spiritul vostru. 

52 Nimeni nu va putea spune că te-am chemat să dai socoteală pentru moartea Mea. De îndată ce îți 

dai seama că încă nu-ți pare cu adevărat rău pentru păcatele tale, deja Mâna Mea, aceeași pe care ai 

străpuns-o pe cruce, bate din nou la ușa ta. Înțelegeți, ucenicilor, că dragostea mea este cea care vă cheamă 

spiritul. 

53 Dragostea mea trebuie să te cucerească, nu am altă armă. Dacă credeți că și eu folosesc durerea 

pentru a vă îndupleca și a vă învinge, vă înșelați. Voi creați durerea și prin ea vă judecați pe voi înșivă. Eu 

sunt Cel care vă salvează de suferință și de moarte. 

54 discipoli, vă las cu o altă învățătură a Mea. Dar cei care știu cum să se pregătească în interior vor fi 

cei care vor simți mai profund prezența mea, deși harul meu se revarsă asupra tuturor în același mod. Cei 

care nu au simțit spiritualizarea în timp ce ascultau Cuvântul Meu, îi îndemn să se pregătească pentru a se 

bucura de esența divină și să folosească acest mesaj înainte ca manifestarea Mea printre voi să se încheie. 

Nu uitați: Dacă acel ceas va veni fără ca inima voastră să se fi ospătat și hrănit cu adevărat, credința 

voastră nu va fi mare în luptă și nici dragostea voastră nu va putea arde atunci când veți da mărturie despre 

adevărul Meu. 

55 Adevărat vă spun, nu vreau durere în inimile voastre și nici nu vreau să fiu nevoit să vă aud 

cuvintele de pocăință. Dorința mea este ca atunci când vă voi da Cuvântul Meu pentru ultima oară prin 

această portavoce, să-mi spuneți: "Stăpâne, iată-ne aici, să ni se facă după voia Ta". 

56 Nimănui nu-i lipsește lumina Mea. În afară de învățătura Mea, vă vorbesc prin visele voastre, pe 

care le numiți revelații, pentru că știți că în ele vă dezvălui învățături profunde pe care nu le-ați putea 

cunoaște prin alte mijloace. Dar înțelegeți, ucenicilor, că orice cunoștință care vă vine de la Mine este o 

revelație. Nu acordați importanță mijloacelor sau formei pe care o folosesc pentru a vă transmite mesajele 

Mele. 

57 Pe bună dreptate v-am chemat copii ai luminii, dar cei mai mulți dintre voi vor să meargă pe 

drumul lor destul de orbește - nu pentru că drumul este întunecat, ci pentru că vor să țină ochii închiși la 

adevăr. Vreți să așteptați ca alții, care nici măcar nu au auzit acest Cuvânt, să se trezească înaintea celor 

care au auzit vocea Mea? Ar fi trist dacă aceia i-ar elibera pe noii mei ucenici de greșelile lor. 

58 Acum îi familiarizez pe profeții Erei a Treia cu darurile lor spirituale, pentru ca ei să poată 

proclama această Veste Bună omenirii. Dar ei trebuie să știe că trebuie să ajungă la spiritualizare pentru 

ca aceste daruri să se manifeste în ei. 

59 Ascultați instrucțiunile Mele, discipoli, purtați-le în inimile voastre și, când sunteți acasă, studiați-

le și pătrundeți-le, astfel încât să le puneți în practică a doua zi, când vă veți relua lupta vieții. 

60 Nu există niciun moment al existenței voastre care să nu vă ofere o ocazie potrivită pentru a 

împlini legea mea. Nu așteptați doar marile ocazii pentru a putea aplica învățăturile Mele de iubire. 

61 Gândește-te: Dacă concentrarea ta atunci când asculți acest Cuvânt nu este atât de intensă pe cât 

cere acesta și dacă mintea ta nu are atenția de care are nevoie pentru a acorda învățăturii Mele, atunci 

inima ta nu va fi capabilă să culeagă sămânța pe care trebuie să o semene mâine și ale cărei roade le vei 

culege în veșnicie. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 99  
1 Bine ați venit, ucenici, la masa cerească. Bucurați-vă de mâncarea gustoasă pe care v-o aduc în 

Cuvântul Meu. Ca un hoț care intră într-o cameră de dormit, am intrat în inima ta și am descoperit că ești 

flămând de cunoaștere spirituală. 

2 Nimeni nu ar trebui să fie surprins de prezența Mea. Prin Isus v-am indicat deja evenimentele care 

vor anunța manifestarea mea ca Spirit al Adevărului. De asemenea, v-am spus că venirea Mea va fi în 

Duhul Sfânt, astfel încât nimeni să nu se aștepte la manifestări materiale care nu vor veni niciodată. 

Gândiți-vă la poporul evreu, cum încă îl așteaptă pe Mesia fără ca El să vină în forma pe care o așteaptă, 

pentru că adevăratul Mesia era deja cu ei și ei nu l-au recunoscut. Umanitate, nu vreți să recunoașteți noua 

mea manifestare pentru a continua să mă așteptați conform convingerilor voastre și nu conform cu ceea ce 

v-am promis? 

3 Treziți-vă din somnul vostru și deveniți copii ai luminii, pentru că vă aduc o sămânță divină care 

vă va da pace și viață și vreau să începeți să o semănați. 

4 Nu mai așteptați să credeți în chemarea Mea. Gândiți-vă că în marea bătălie care vă este anunțată, 

judecata se va face simțită. Vreau ca voi să fiți soldați bine înarmați în această bătălie, gata să aduceți 

credința în inimile slabe prin faptele voastre de iubire. 

5 Oameni buni, alungați orice teamă de opiniile semenilor voștri, căci nu ei vă vor da pacea, nu ei vă 

vor duce în Țara Făgăduinței. Nu vă temeți de oameni, urmați-Mă cu perseverență pe această cale. Pentru 

că în ceasul judecății pentru umanitate veți deplânge din adâncul inimii voastre că nu ați fost credincioși, 

că nu v-ați încurajat în învățătura Mea și că nu ați învățat să rezolvați marile încercări în conformitate cu 

Legea Mea. Victoria va aparține celor perseverenți și credincioși. 

6 Barca mea salvatoare a apărut în cea mai adâncă noapte furtunoasă. Veniți la el, voi toți cei care vă 

temeți să vă scufundați în păcat, ca niște naufragiați care și-au pierdut cursul. 

7 Încurcarea minții, lipsa de credință, ignorarea adevărului sunt întuneric pentru spirit și de aceea 

omenirea se află astăzi pe o cale greșită. Cum s-au înmulțit acei oameni care trăiesc fără să știe și fără să 

vrea să știe încotro se îndreaptă! 

8 Știam că va veni o astfel de perioadă pentru oameni, plină de durere, confuzie, incertitudine și 

neîncredere. Am promis să vă salvez din acest întuneric și iată-mă aici: eu sunt Spiritul Adevărului. De ce 

Mă vrei din nou ca ființă umană? Nu vă amintiți că am murit ca om și că v-am spus că vă voi aștepta în 

Împărăția Mea? Cu asta v-am făcut să înțelegeți că sufletul este etern, nemuritor. 

9 Spiritul divin a fost cel care a vorbit prin gura lui Isus și care a pecetluit prețul mântuirii voastre cu 

sângele Său. Care a fost sentința ta? Să trăiești pentru a Mă vedea venind ca o lumină mai târziu pe drumul 

peste conștiința ta. V-am dat dovezi ale nemuririi Mele și v-am înfășurat în mantia Mea de iertare pentru a 

vă face să înțelegeți că acel Sânge vărsat pe Calvar a fost cea mai sublimă lecție de îndeplinire a unei 

misiuni de iubire pentru a obține pacea în veșnicie. De aceea, vă spun că trebuie să vă atingeți propria 

binecuvântare. 

10 V-am numit "israeliți" pentru că spiritul vostru provine din acea sămânță pe care am încredințat-o 

fondatorilor poporului care a fost numit "poporul lui Dumnezeu". 

11 "Israel" a fost numele pe care l-am dat lui Iacov și seminței sale. De ce acest nume a fost folosit 

mai târziu pentru a desemna o rasă, deși se referă doar la misiuni spirituale? 

I-am inspirat pe patriarhi și profeți să numească acel popor poporul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că, 

printre toate celelalte popoare ale pământului, ei au adus cu ei în lume o misiune spirituală. În timp ce 

unele popoare țineau în mână știința, altele artele, iar altele legile umane, acest popor a venit cu Legea 

Spirituală, cu Învățătura Inimii, cu Lumina Eternității. În timp ce alte popoare au dat lumii filosofi și 

oameni de știință, acesta i-a dat profeți care au transmis oamenilor mesaje divine, patriarhi care au învățat 

cu viața lor calea spre Dumnezeu, apostoli care au trăit și au murit ca martori ai adevărului și, mai presus 

de toate, Maestrul divin care s-a făcut om în sânul poporului lui Israel și a adus oamenilor cel mai sublim 

mesaj al cerului. 

12 De aceea, acel popor a fost numit poporul lui Dumnezeu, deși vă spun că toate popoarele sunt ale 

Mele și că le iubesc pe toate în mod egal; totuși, fiecare își aduce pe pământ misiunea sa. 
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13 Această sămânță spirituală pe care o fac să apară în lume în acest moment. El va apărea împrăștiat 

printre oameni - nu ca o rasă sau sub formă de triburi, ci în toate rasele, pentru că Israel este fondat în 

spirit, iar spiritualul este mai presus de uman. 

14 Din nou, poporul Meu va apărea cu misiunea de a aduce lumină în spirit. Capacitățile sale 

spirituale vor curge în viața umană ca în orice moment. Profeții, mesagerii și discipolii Mei au adus 

(întotdeauna) lumină și pace oamenilor. 

15 Voi, care Mă ascultați, înțelegeți cu siguranță aceste învățături. Dar nu vă mulțumiți doar cu 

înțelegerea lor; trebuie să continuați să vă împliniți destinul veșnic de a ilumina calea spirituală a 

semenilor voștri. Îndepliniți-vă misiunea și, încă o dată, lumina va străluci în voi, care ar trebui să fie 

mereu prezentă în poporul lui Dumnezeu. 

16 Vedeți cum spiritul vostru a prevăzut timpul în care se află acum și s-a grăbit în dorința de a vedea 

împlinite promisiunile Mele. Inima ta nu știa nimic despre venirea Mea, pentru că în aceste vremuri 

omenirea acordă puțină sau nici o importanță profețiilor Mele; dar spiritul a păstrat acest Cuvânt în 

adâncul său interior. 

17 Inima ta era adormită, dar de când ai auzit primul Meu Cuvânt sau prima Mea învățătură, s-a trezit 

și, când a înțeles adevărul, și-a dat seama imediat că sufletele au venit pe pământ pentru a îndeplini o 

misiune divină, și nu pentru ca fiecare să acționeze după propria voință. Cel care a experimentat această 

trezire Mă urmează pas cu pas și își construiește un sanctuar în interiorul său. 

18 Cuvântul meu de iubire este dat întregului popor ales. Reîmprospătați-vă cu ea, discipoli. Dacă 

uneori vă corectez și chiar vă judec, gândiți-vă bine la aceste învățături, pentru ca fiecare să ia în serios 

ceea ce îl privește. Nu vă bucurați când vă mustru o fărădelege pe care nu ați fi vrut să o faceți, deși îi 

cunoașteți pe cei care au făcut-o. Căci în acel moment conștiința ta îți va aminti de învățătura în care ți-am 

spus: "Nu vedea paiul din ochiul fratelui tău fără să recunoști mai întâi bârna pe care o târăști cu tine". 

19 Amintiți-vă că voi toți formați grupul Meu de apostoli pe care îi voi trimite mâine să mărturisească 

Cuvântul Meu, și că ar trebui să începeți să vă iubiți unii pe alții chiar de acum. Nu credeți că proclamarea 

Mea prin intermediul organului vostru de înțelegere este de mare importanță? Sau credeți că aceasta este 

una dintre multele secte care se ridică astăzi și proclamă mântuirea lumii și apoi dispar din nou fără să lase 

vreo urmă a păcii Mele? 

20 Observați cum această sămânță, deși ați îngrijit-o prost, nu moare, vedeți cum a învins întunericul 

și capcanele, obstacolele și încercările, și continuă să germineze și să se dezvolte zi de zi. De ce nu moare 

această sămânță? Pentru că adevărul este nemuritor, etern. De aceea, veți vedea că atunci când această 

învățătură pare să dispară uneori, va fi exact atunci când vor răsări muguri noi și luxurianți pentru a-i ajuta 

pe oameni să facă un nou pas înainte pe calea spiritualizării. 

21 Să nu credeți că acest lucru s-a întâmplat doar în această a treia eră, nu, chiar și în a doua eră, după 

ce Maestrul și ucenicii Săi au udat cu sângele lor sămânța pe care au semănat-o în inimile oamenilor, au 

existat momente în care părea că învățătura lui Hristos a dispărut din lume. Câți dintre cei din această zi și 

din această epocă și-au clătinat în cele din urmă credința și s-au îndoit de acel adevăr care fusese anterior 

farul și legea lor, considerând inutilă moartea sacrificială a lui Isus și a celor care l-au urmat. Apoi a 

trebuit doar să trimit noi slujitori în lume pentru a îndepărta toate neadevărurile pe care oamenii le 

adăugaseră la învățătura Mea și prin care o denaturau, iar sămânța a încolțit din nou și a dat flori și fructe. 

22 Vă învăț aceste legături pentru ca voi să nu aparțineți celor care ascund adevărul Meu, denaturează 

învățătura Mea sau profanează legea Mea, ci celor care prețuiesc cu toată dragostea spiritului lor sămânța 

pe care v-am încredințat-o, care este aceeași care, potrivit voinței Mele, trebuie să înflorească în inimile 

oamenilor în orice moment: ca iubire între oameni. 

23 Pe Maestrul care a fost cu tine în lume îl poți numi "Rabinul din Galileea", pentru că în acel 

pământ s-a făcut om. Dar despre Stăpânul care vine astăzi la voi în mod invizibil, deși este același, nu 

puteți spune că este din Galileea, căci Eu vin în Duhul. 

24 Noile mele învățături sunt o confirmare a celor pe care vi le-am dat în cea de-a doua eră, dar sunt 

chiar mai cuprinzătoare. Amintiți-vă că atunci am vorbit inimii omului, dar acum vorbesc spiritului. 

25 Nu neg niciunul dintre cuvintele Mele pe care vi le-am dat în trecut, ci, dimpotrivă, le dau 

împlinirea și interpretarea lor corectă. În același mod, le-am spus atunci fariseilor care credeau că Isus voia 

să distrugă Legea: "Să nu credeți că am venit să desființez Legea sau Profeții, ci, dimpotrivă, am venit să 
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le împlinesc". Cum aș putea să neg Legea și profețiile, din moment ce ele sunt temelia templului care 

trebuia construit în inimile oamenilor în trei veacuri și anunțul venirii Mele în lume? 

26 Atâta timp cât oamenii persistă în orbirea și ignoranța lor, ei vor fi cauza pentru ca Dumnezeu, care 

este Tatăl mai presus de toate, să se umanizeze, să se limiteze și să se diminueze față de copiii Săi pentru a 

fi înțeles. Când Îmi veți permite să Mă arăt înaintea voastră cu gloria în care Mă veți vedea? 

27 Trebuie să fiți mari pentru a vă putea imagina măreția Mea, și din acest motiv vin mereu și mereu 

să vă dau măreția spirituală, pentru ca voi să puteți experimenta plăcerea infinită de a-l cunoaște pe Tatăl 

vostru, de a simți iubirea Sa, de a auzi Concertul Divin răsunând peste voi. 

28 Aceasta este a treia oară, iubiți discipoli, și de aceea trebuie să adăugați încă una la lecțiile 

anterioare. Aveți multe de învățat, dar fiți liniștiți, căci instrucția din acest timp vă va face să o înțelegeți 

mai bine pe cea din vremurile trecute. La fel s-a întâmplat și cu cei care au urmat Legea lui Moise, au 

studiat profeții și nu au înțeles esența învățăturilor până la venirea lui Isus. 

29 În loc de psalmii pe care i-ai cântat Tatălui tău în prima oară, astăzi purtați un dialog spiritual prin 

intermediul rugăciunii spirituale. 

30 Cât de încet se îndreaptă omenirea spre perfecțiunea închinării sale la Dumnezeu! 

31 Ori de câte ori vin la voi cu o lecție nouă, aceasta pare mult prea departe de stadiul vostru de 

dezvoltare. Dar înțelegeți că vă ofer o vârstă pentru ca voi să o înțelegeți cât mai durează și să o 

încorporați în viețile voastre. 

32 Ori de câte ori moartea pune capăt existenței învelișului vostru corporal, ea este ca o pauză pentru 

suflet care, atunci când se întrupează din nou, revine cu noi puteri și cu o lumină mai mare și continuă 

studiul acelei lecții divine pe care nu o terminase. În acest fel, în decursul anilor, grâul care este sufletul 

tău se maturizează. V-am dezvăluit multe lucruri despre viața spirituală, dar vă spun că nu trebuie să știți 

totul acum, ci doar ceea ce este esențial pentru venirea voastră în casa veșnică. Acolo îți voi spune tot ceea 

ce ești destinat să știi. 

33 Pentru a vă dezvălui noi învățături în acest timp, am deschis timpul luminii și al spiritului cu 

manifestarea Mea prin mințile unor oameni needucați și ignoranți, dar simpli. Mâine, când veți fi înțeles și 

aplicat primele mele lecții, veți avea dialogul de la spirit la spirit, care este cel mai înalt obiectiv la care 

puteți aspira. Dar timpul va trece până când această formă de comunicare se va răspândi printre oameni și 

nu știți câte veacuri vor trece până când va fi desăvârșită. 

34 În toate timpurile am căutat o formă de a vă vorbi, de a Mă face auzit și de înțeles, dar voi nu ați 

fost întotdeauna înclinați sau dispuși să auziți vocea divină. Având în vedere că sunteți legați de pământ, a 

trebuit să Mă umanizez și să Mă fac perceptibil pentru simțurile voastre, pentru a fi simțit, pentru a vă 

acorda manifestarea Mea prin intermediul purtătorului de voce umană, așa cum ați experimentat în acest 

moment. Dar v-am anunțat că această formă de proclamare se va încheia în 1950. 

35 Oameni buni, nu uitați că Tatăl vostru v-a spus în această zi că a căutat întotdeauna o cale de a vă 

comunica, pentru ca voi să vă dați seama că atunci când mâine nu veți mai primi Cuvântul Meu prin 

instrumentele Mele, veți fi ajuns la o nouă etapă în care veți începe să simțiți adevărata comunicare între 

spiritul vostru și Spiritul Divin. 

36 În această zi și în această epocă, se bucură sufletele care simt prezența Duhului Sfânt în acea 

lumină care luminează mintea și umple inimile de încântare și inspirație. Cei care nu și-au trezit 

sensibilitatea îndeajuns pentru a Mă percepe sunt însetați și nu au pace. Pentru aceasta le spun celor care 

primesc inspirație divină să își cheme semenii și să îi trezească cu vestea cea bună a venirii mele spirituale. 

37 Această viață este un test constant pentru om, din momentul în care se naște și până la moartea sa 

pământească. 

38 Viața umană este pentru spirit creuzetul în care se purifică și nicovala pe care este forjat. Este 

esențial ca omul să aibă un ideal în spiritul său, credință în Creatorul său și dragoste pentru destinul său, 

pentru a-și putea duce crucea cu răbdare până în vârful Calvarului său. 

39 Fără credința în viața veșnică, omul cade în disperare la toate încercările grele, fără idealuri înalte 

se scufundă în materialism, iar fără puterea de a îndura dezamăgirile, piere în deznădejde sau în viciu. 

40 Oamenii știu toate acestea din propria lor experiență, pentru că a fost necesar să cunoască partea 

tristă a vieții și întunericul, pentru a putea percepe lumina atunci când aceasta apare în fața ochilor lor. De 



U 99 

102 

aceea, v-am spus în această zi că există bucurie în sufletele care și-au deschis ochii pentru a vedea lumina 

divină a înțelepciunii și a iubirii. 

41 Adevărat vă spun că mulți vor fugi de Învățătura Mea, de teamă să nu se duhovnicească; dar nu va 

fi nici rațiunea, nici Duhul Sfânt cel care vorbește în ei, ci patimile josnice ale cărnii. 

42 Atunci când un spirit trăiește dedicat adevărului, fuge de materialism ca unul care se îndepărtează 

de un mediu poluat. Spiritul superior își găsește fericirea în moralitate, acolo unde domnește pacea, acolo 

unde locuiește iubirea. 

43 Lumina mea strălucește în toți oamenii, este o voce neobosită, dar blândă, care le vorbește 

neîncetat tuturor oamenilor. 

44 Nu vă îngrijorați pentru cei care, în aparență, persistă în a nu mă asculta, pentru că, la timpul 

potrivit, ei pot deveni cei mai fervenți și mai fermi în convertirea și credința lor. Nu vă amintiți de 

convertirea lui Pavel? 

45 Nu fac pași pripiți. Știu că, în mijlocul veșniciei, copiii mei Mă vor căuta la un moment dat în 

dorința lor de răscumpărare. Doar oamenii trebuie să se grăbească, căci cu cât întârzie mai mult reînnoirea, 

cu atât mai mult își prelungesc timpul de ispășire. 

46 Lumina acestei Ere a treia v-a umplut inimile de cea mai vie fericire, iar speranța păcii în lume se 

naște din nou în voi. În fiecare zi vă ocupați mai mult de Lucrările Domnului vostru, în dorința tot mai 

mare de a colabora la această Lucrare de spiritualizare. Vă spun cu adevărat că vă voi răsplăti pentru tot 

timpul pe care îl veți petrece în Lucrarea Mea. Dar nu vă neglijați îndatoririle de pe pământ pentru a vă 

dedica spiritualității până când nu veți fi siguri că v-am poruncit să faceți acest lucru. Atunci trebuie să lași 

în urmă nu numai munca ta, ci chiar și pe cei dragi, pentru a pleca într-o regiune sau alta și a aduce Vestea 

cea Bună semenilor tăi. 

47 Dintre acești oameni vor apărea cei care se vor dedica slujirii Mele. Ei se pregătesc pentru a nu se 

clătina în încercările de mâine. Nu toți oamenii știu cum să se pregătească pentru luptă, pentru că vedeți că 

mulți dintre cei care au auzit Cuvântul Meu viu au rămas neafectați și că inimile lor nu sunt pregătite să 

asculte. 

48 Dacă ați putea să vedeți spiritele de lumină care vă veghează, cum suferă în fața împietririi inimii 

și a neascultării poporului; dacă ați putea să le auziți suspinele spirituale! De ce nu urmați sfaturile 

infailibile pe care vi le dau aceste ființe? Nu ai găsit în ei pe fratele tău iubitor și plin de compasiune, pe 

prietenul tău credincios și altruist? 

49 Țineți cont de faptul că foarte curând veți fi în lumea spirituală și că va trebui să culegeți ceea ce 

ați semănat pe acest pământ. Trecerea de la această viață la cealaltă continuă să fie o judecată serioasă și 

severă pentru spirit. Nimeni nu scapă de această judecată, chiar dacă se consideră cel mai vrednic dintre 

slujitorii Mei. 

50 Voința Mea este ca, din momentul în care intrați în acea Casă infinită, să nu mai experimentați 

neliniștile de pe pământ și să începeți să simțiți fericirea și încântarea de a fi urcat încă o treaptă. 

51 Nu lăsați nimic neterminat în lume. Iubiți oamenii ca pe propria familie. Rugați-vă pentru oameni, 

oricât de îndepărtați ar fi de voi, așa cum vă rugați atunci când unul dintre ai voștri este absent și suferă. 

Vindecați pe cei bolnavi și, în timp ce faceți acest lucru, amintiți-vă de toți cei care beau paharul suferinței 

în acest ceas. Pe tot parcursul călătoriei voastre pe marea imensă pe care o traversați, lăsați o dâră de 

lumină prin viețile voastre. Nu dormiți în timp ce lumina Mea luminează conștiințele. Amintiți-vă că cei 

care sunt treji primesc inspirația Mea de a transmite mesajul Meu semenilor lor. Despărțiți-vă de tot ceea 

ce este inutil și rău, pentru ca în orice moment să fiți vrednici să posedați harul meu. 

52 Primiți în mijlocul vostru sufletul care vine pe pământ pentru a se întrupa într-un copil și, de 

asemenea, fiți alături de sufletul care se desprinde de trup și pleacă de la voi prin rugăciunile voastre. 

Ghidați-o cu rugăciunile voastre spre pragurile de dincolo. Iubiți-vă aproapele și slujiți-l la orice oră și în 

orice situație dificilă prin care ar trebui să treacă. 

53 Trăiește mereu în alertă spirituală pentru a-i putea ierta din inimă pe cei care te-au rănit. Gândiți-vă 

dinainte că oricine își rănește fratele o face doar pentru că nu are lumină spirituală, iar eu vă spun că 

iertarea este singurul lucru care poate aduce lumină în acele inimi. Resentimentele sau răzbunarea sporesc 

întunericul și aduc suferință. 
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54 Fiți înțelepți și curajoși în încercări, ca să lăsați această sămânță în inimile copiilor voștri, iar ei să-

și amintească de voi cu afecțiune și recunoștință, așa cum vă amintiți de patriarhii primelor timpuri, care v-

au lăsat moștenirea lor de credință, de curaj, așa cum a fost cu Avraam, pe care un popor întreg l-a 

recunoscut și l-a iubit ca pe un tată. 

55 Astăzi este un sfat pe care vi l-am dat, dar este un sfat ceresc. Căci îmi face plăcere să vă vorbesc 

ca un Tată, căci simt în Duhul Meu iubirea voastră filială. 

56 Oameni buni, în vremea lui Ioan, care se mai numește și Botezătorul, i-a botezat cu apă pe cei care 

au crezut în profeția sa. Acest act era simbolic pentru curățarea de vina originară. El a spus mulțimilor care 

au venit la Iordan pentru a asculta cuvintele Călăuzitorului: "Iată, eu vă botez cu apă, dar deja este pe drum 

Cel care vă va boteza cu focul Duhului Sfânt". 

57 Din acest Foc Divin s-au născut toate spiritele, au ieșit pure și curate. Dar dacă pe drumul lor s-au 

pătat cu păcatul pe care l-a adus cu sine neascultarea, focul Duhului Meu se revarsă din nou asupra lor 

pentru a le distruge păcatul, pentru a le șterge petele și pentru a-i readuce la puritatea lor inițială. 

58 Dacă, în loc să înțelegeți acest Botez spiritual ca fiind purificarea pe care omul o obține printr-un 

act de pocăință sinceră față de Creatorul său, îl transformați într-un ritual și vă mulțumiți cu conținutul 

simbolic al unui act - vă spun cu adevărat, spiritul vostru nu va obține nimic. 

59 Cine acționează astfel trăiește încă în vremea Botezătorului și este ca și cum nu ar fi crezut în 

profețiile și cuvintele sale care vorbeau despre Botezul spiritual, despre Focul divin prin care Dumnezeu 

își purifică copiii și îi face nemuritori în lumină. 

60 Ioan a chemat oamenii la el ca adulți pentru a turna acea apă pe ei ca simbol al purificării. Ei au 

venit la el când erau deja conștienți de acțiunile lor și puteau avea deja voința fermă de a rămâne pe calea 

binelui, a dreptății și a justiției. Vedeți cum omenirea a preferat să îndeplinească actul simbolic de 

purificare prin intermediul apei, în locul adevăratei înnoiri prin pocăință și hotărârea fermă de a se 

îndrepta, care se nasc din iubirea față de Dumnezeu. Actul ritual nu presupune niciun efort; totuși, 

purificarea inimii și lupta pentru a rămâne pură înseamnă efort, renunțare și chiar sacrificiu pentru om. De 

aceea, oamenii au preferat să-și acopere păcatele prin aparențe exterioare, mulțumindu-se cu respectarea 

unor ceremonii, a unor acțiuni și ritualuri care nu le îmbunătățesc câtuși de puțin starea morală sau 

spirituală, dacă conștiința nu le vorbește. 

61 Discipoli, acesta este motivul pentru care nu vreau să aibă loc acte rituale în mijlocul vostru, pentru 

ca prin îndeplinirea lor să nu uitați ceea ce afectează de fapt sufletul. 

62 Păcatul originar nu provine din unirea bărbatului cu femeia. Eu, Creatorul, am ordonat această 

uniune când le-am spus amândurora: "Creșteți și vă înmulțiți". Aceasta a fost prima lege. Păcatul a constat 

în abuzul pe care oamenii l-au făcut de darul liberului arbitru. 

63 Pregătiți-vă pentru a continua să primiți în mijlocul vostru copiii pe care vi-i încredințez. Fiți pe 

deplin conștienți de sarcina și de responsabilitatea dumneavoastră. Veți găsi această lumină în învățătura 

mea. 

64 Să știți că atunci când sufletul se încarnează, aduce cu el toate facultățile sale, că destinul său este 

deja scris și că, prin urmare, nu are nevoie să primească nimic în lume. Ea aduce un mesaj sau o sarcină de 

ispășire. Uneori culege o sămânță (bună), iar alteori plătește o datorie. Dar întotdeauna în această viață 

primește o lecție de iubire pe care i-o dă Tatăl ei. 

65 Tu, care-ți conduci copiii în această viață, ai grijă ca, atunci când timpul inocenței copilărești se va 

sfârși, ei să calce pe calea Legii mele. Treziți-le sentimentele, dezvăluiți-le capacitățile lor și inspirați-le 

mereu binele și, vă spun cu adevărat, cei pe care îi aduceți la mine în acest fel vor fi copleșiți de lumina 

care radiază din acel foc divin care este iubirea mea. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 100  
1 Când voi veni la voi în calitate de judecător, veți auzi din nou vocea lui Iehova care v-a făcut să 

tremure trupul și spiritul în prima eră. În acel moment, oamenii își acopereau urechile pentru a nu fi 

nevoiți să audă vocea atotputernică a Tatălui lor. Astăzi îi spun acestui popor: nu vă astupați urechile, nu 

vă închideți inimile în fața Mea, realizați cum harul Meu infinit se răspândește în tot universul. Nu vă 

temeți, vreau doar să vă ofer dragostea voastră. 

2 Cel care a păcătuit M-a jignit. Ați păcătuit? Dacă este așa, înțelegeți că am venit și eu ca Tată și ca 

Maestru pentru a vă ierta și pentru a vă învăța din nou calea mântuirii. 

3 Judecata mea se naște din dragoste, nu din răzbunare. Când îi supăr pe oameni cu dreptatea Mea, 

este pentru că vreau să-i salvez. Când le iau sceptrul regilor, este pentru că vreau să-i văd umiliți. Când îi 

cer socoteală pe cei care conduc omenirea, o fac pentru că am văzut că nu iubirea, pacea sau dreptatea sunt 

ceea ce au semănat în inimile popoarelor lor. Văd doar că câmpurile au fost semănate cu moarte, necazuri, 

certuri și mizerie. 

4 Morții strigă în tăcere după dreptate, iar cei care flămânzesc fizic și spiritual sunt plini de ură în 

inimile lor pentru a o lăsa să iasă la iveală atunci când va veni momentul. 

5 Umanitate, caut împăcarea voastră. Voi nu trăiți în Legea Mea. Distrusă este armonia dintre tine și 

Dumnezeul tău și tot ceea ce este creat. Nu vă iubiți unii pe alții ca frați și surori, iar acesta este secretul 

fericirii pe care vi l-a dezvăluit Isus. Dar dacă v-ați pierdut armonia între voi, credeți că o puteți păstra cu 

regatele naturale ale creației? 

6 Mâna omului a invocat judecata asupra sa. În creierul său se dezlănțuie o furtună, în inima sa se 

dezlănțuie o furtună, iar toate acestea se manifestă și în natură. Elementele ei se dezlănțuie, anotimpurile 

devin neprielnice, molimele apar și se înmulțesc, și asta pentru că păcatele voastre se înmulțesc și 

provoacă boli, și pentru că știința prostească și prezumțioasă nu recunoaște ordinea rânduită de Creator. 

7 Dacă ți-aș spune asta, n-ai crede. Prin urmare, este necesar să puteți apuca cu mâinile rezultatul 

lucrărilor voastre, pentru a nu fi dezamăgiți de ele. Chiar acum ați ajuns în acel moment din viața voastră 

în care experimentați rezultatul a tot ceea ce ați semănat. 

8 Voi, care ați auzit acest Cuvânt, întrebați-Mă în inimile voastre de ce nu opresc acest dezastru pe 

care oamenii l-au pregătit cu ajutorul științei lor. La aceasta vă răspund: Omul trebuie să golească paharul 

pe care l-a umplut. Națiunile, cu mania lor rasială și cu obiectivele lor ambițioase, s-au pregătit de mult 

timp pentru luptă, pentru a se distruge reciproc. Doar dragostea mea pentru voi a oprit-o (până acum); dar 

omenirea nu a vrut să recunoască sau să înțeleagă această dovadă de milă divină. 

9 O voi lăsa doar pentru o clipă, dar această scurtă perioadă de justiție divină va fi suficientă pentru 

ca ea să-și amintească de dragostea Creatorului ei, căci nimeni nu poate exista fără Legea Mea sau fără 

Pacea Mea. 

10 Oameni buni, de vreme ce și voi M-ați experimentat ca Judecător, spuneți dacă dreptatea Mea este 

ca a voastră. Întrebați-vă dacă merit să fiu temut sau iubit? 

11 Vedeți cum s-a răspândit sămânța binecuvântată a acestei învățături, în împlinirea Cuvântului Meu. 

Din marile orașe, a ajuns în ținuturile mai sărace, acoperind distanțe uriașe. Ea nu va trece, deși poate 

înceta să mai existe într-o inimă în care moare credința; dar până atunci va fi fost semănată în alte inimi. 

Cuvântul Meu va merge de pe acest pământ pe alte pământuri, căutând inimi în care să germineze. Nimeni 

nu va putea împiedica răspândirea acestei învățături. 

12 Chiar și acum grâul este amestecat cu sămânța umană cu toate imperfecțiunile sale, pentru că nu v-

ați făcut conștienți de esența Învățăturii Mele. Dar când veți deschide ochii spiritului și vă veți trezi simțul 

adevărului, veți vedea puritatea divină a acestei revelații, și atunci o veți îmbrățișa cu toată dragostea și 

fervoarea inimii voastre, o veți purta pur și tare în voi și o veți face cunoscută umanității, care este divizată 

și departe de calea Legii Mele. 

13 Dacă credeți că Cuvântul Meu le vorbește doar celor care sunt prezenți, vă înșelați. Cuvântul meu 

este pentru toți cei care îl primesc, fie că este astăzi, mâine sau în viitorul îndepărtat. Este același lucru, 

indiferent dacă o primește prin intermediul unui purtător de cuvânt, al unui martor sau prin intermediul 

unei transcrieri. 
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14 Vouă, care sunteți prezenți și vouă, care veți veni, Tatăl vostru vă spune: Dacă vreți să fiți 

semănători de adevăr, cultivatori de spiritualitate, prieteni ai păcii, recunoașteți perfecțiunea seminței mele 

și purificați-vă inimile. Voi pregăti unul câte unul pentru luptă (pentru a răspândi Cuvântul), le voi arăta 

calea și voi pregăti pământul pentru semănat. 

15 În aparență, vor fi nevoi materiale care vă vor duce în alte locuri, dar adevărul va fi că sarcina 

voastră a fost cea care v-a dus acolo, pentru a vă arăta întinderea câmpurilor necultivate sau slab cultivate, 

pentru ca voi să puteți pune în ele sămânța binecuvântată pe care Spiritul Meu v-a dat-o în această a treia 

eră. 

16 Rugați-vă pentru toți lucrătorii, frații și surorile voastre, uniți-i pe toți într-o rugăciune de egalitate 

și fraternitate. Veghează asupra bisericilor, fie că sunt mari sau mici, apropiate sau îndepărtate. 

17 Lasă seva pomului vieții să curgă prin ființa ta, astfel încât și roadele tale să fie pline de viață. 

18 Învățătura mea este profundă, discipoli, dar v-am oferit mijloacele de a o înțelege. Primiți ființele 

de dincolo, pe care vi le-am trimis cu un mesaj de lumină pentru a vă ajuta să progresați de la spiritual la 

divin. Ascultați-i atunci când vă sfătuiesc să vă îndepărtați orice atașament material din inimile voastre 

pentru a vă putea înălța la Divinitate. Cine ar putea să vă vorbească mai bine despre spiritualizare decât ei? 

Când menționează casa spirituală, ei vă vorbesc ca unor cunoscători, pentru că de acolo vin la voi. 

19 Aceste ființe au trecut prin creuzetul purificării. Lupta lor, pocăința lor pentru fărădelegi, 

experiența lor și înălțarea lor spirituală au fost meritele pe care le-am găsit în ei, și astfel i-am trimis să se 

manifeste în mijlocul poporului Meu. 

20 Ei sunt puri și, prin urmare, pot vorbi lumii despre puritate; ei Mă iubesc și vă iubesc pe voi, de 

aceea au dreptul să vorbească despre iubire; ei sunt pătrunși de sănătate și, din acest motiv, pot transmite 

sănătate celor bolnavi. 

21 I-am trimis ca un exemplu pentru omenire. Emulați-i și faceți-vă demni de a vorbi despre iubire, 

reînnoire, pace și spiritualizare. Adevărat vă spun că, dacă veți face așa, nu vor mai exista farisei ipocriți în 

poporul Meu de acest fel, care erau foarte preocupați de aspectul exterior și care ascundeau putreziciune și 

murdărie în inimile lor. 

22 Cei care primesc în mintea lor strălucirea acestor ființe și cei care le ascultă mesajele să le permită 

să se dezvăluie pe deplin, astfel încât amintirea lor să rămână de neșters în inimile mulțimii de ascultători, 

iar sămânța lor să rămână nemuritoare în inimile oamenilor. Nu uitați că legătura lor (directă) cu acest 

popor se va încheia în 1950. 

23 Inspirația acestei lumi superioare va continua să îi ghideze și să îi inspire pe discipolii Domnului, 

deși vă atrag atenția că, pe măsură ce spiritualizarea voastră crește, manifestarea ei va deveni mai subtilă și 

mai luminoasă pe măsură ce trece timpul. 

24 Pe această cale veți înainta fără să vă opriți, dar trebuie să vă mai spun că ea trebuie parcursă pas 

cu pas și nu într-o fugă uluitoare. 

25 Nu vă scufundați în rutina obișnuită, înțelegeți când a venit timpul să faceți un nou pas pe calea 

luminii. Nu vă grăbiți să o luați, dar nici nu ezitați să o luați. 

26 Calea corectă pentru a nu cădea în stagnare este de a respecta întocmai Cuvântul Meu și de a vă 

abține de la orice acțiune exterioară cu care ați dori să înlocuiți respectarea efectivă a instrucțiunilor Mele. 

27 Sunt cu voi și ca Maestru, ca Tată, ca Medic. Deschideți-vă inimile, o, mulțimi de oameni, care 

veniți aici cu povara suferinței voastre. Închideți ochii pentru o clipă la cele lumești și veți simți prezența 

celor spirituale. Rătăcitorul obosit va simți umbra unui copac invizibil care îi dă umbră și îl întărește. 

Inima care are nevoie de iubire va simți că a intrat în casa divină, unde vocea Tatălui se aude ca într-un 

concert. Bolnavul va simți că o mână binefăcătoare și milostivă s-a strecurat peste rana sa, umplând-o cu 

balsam vindecător și aliniindu-i durerea. 

28 Învățați să vă apropiați de Mine, învățați să-mi cereți să primiți și să sperați. Veți experimenta apoi 

cum miracolele se dezvăluie în viața voastră. 

29 Este momentul ca omul să-și facă partea sa de spiritualizare și de credință pentru ca noile minuni 

să devină realitate. Lumea vrea să experimenteze încă o dată lucrările pe care Isus le-a făcut sub ochii 

oamenilor. De aceea vă spun că nu trebuie să vă încăpățânați să vreți să trăiți în continuare într-o epocă 

care a trecut deja. Ați intrat într-o nouă eră și în ea vă voi da învățături care nu v-au fost încă dezvăluite și 

voi repeta lucrările mele, dar acum în formă spirituală. 



U 100 

106 

30 Trebuie să fiți treji, discipoli, pentru că nu numai că vă voi vorbi prin această portavoce, ci mă voi 

face cunoscut spiritului vostru și în momentele în care trupul vostru doarme. Vă voi învăța să vă 

abandonați somnului pregătit și să vă desprindeți sufletul de cele pământești pentru ca el să se ridice în 

regiunile de lumină unde va primi profeția cu care își va lumina calea și apoi va transmite mesajul său 

către intelect. 

31 Discipolul care știe să-l primească pe Maestrul său în momentul în care îl caută nu se poticnește pe 

cale și nici nu se consideră slab sau abandonat în luptă. 

32 Învățați să înțelegeți care este spiritualizarea pe care o doresc de la voi, pentru a nu cădea într-un 

misticism extaziat care, în loc să vă ajute spiritul să înțeleagă învățăturile divine, adună în fața lui noi 

obscurități. 

33 Interiorizați-vă, discipoli, lăsați spiritul vostru să înceapă să privească viața care îl așteaptă, lumea 

care conține în tezaurul ei infinite glorii pentru copiii Divinității Mele. 

34 Nu amânați ora în care spiritul vostru va atinge această fericire. 

35 Poporul meu crește, se înmulțește, nu numai pe pământ, ci și în lumea spirituală. Printre aceste 

mulțimi spirituale se numără cei care au avut legături de sânge cu tine, fie că au fost părinții, frații sau 

copiii tăi. 

36 Nu vă mirați când vă spun că poporul Meu este atât de numeros încât pământul nu ar avea loc 

pentru el și că va fi mult mai numeros. După ce îi voi uni și nu va lipsi niciunul dintre copiii mei, infinitul 

le va fi dat ca o casă, acea sferă de lumină și har care nu are sfârșit. 

37 Aici, pe pământ, doar vă pregătesc, vă dau instrucțiunile necesare prin învățătura Mea, pentru ca 

voi să știți cum să abordați această viață. Această umanitate este doar o parte a poporului lui Dumnezeu. 

Este necesar ca toți să cunoască aceste explicații pentru a-și putea orienta viața spre idealul de perfecțiune. 

Acest mesaj divin, care este Cuvântul Meu rostit prin buzele purtătorului de cuvânt uman, va ajunge la toți 

oamenii, conform voinței Mele. Cuvântul meu este clopotul care cheamă lumea, esența lui va trezi și va 

trezi popoarele pentru a reflecta asupra spiritualizării, asupra destinului sufletului după această viață. 

38 Atâta timp cât comunitățile religioase rămân cufundate într-un somn adânc și nu părăsesc căile lor 

obișnuite, nu va exista nici o trezire spirituală, nici o realizare a idealurilor spirituale și, prin urmare, nu va 

exista pace între oameni, nici loc pentru caritate activă; lumina care rezolvă gravele conflicte umane nu va 

putea să strălucească. 

39 Pe voi, cei care Mă ascultați, v-am numit "poporul Meu", pentru că v-am încredințat învățătura 

Mea pentru ca voi să invitați oamenii - nu în primul rând să vi se alăture, căci încă suferiți de multe 

imperfecțiuni - ci să pășească cu adevărat pe calea Legii Mele, care este cu siguranță perfectă. 

40 Departe de voi, împrăștiați printre popoarele pământului, ascunși printre marile mase de oameni, 

sunt mulți oameni care sunt copiii poporului Meu, pentru că trăiesc în legea Mea și idealul lor este să se 

spiritualizeze inspirați de Tatăl prin iubirea față de aproapele. Pe de altă parte, printre cei prezenți, care 

ascultă Cuvântul Meu zi de zi, sunt unii pe care încă nu-i pot considera ca făcând parte din poporul Meu, 

deși M-au ascultat an de an; pentru că, în loc de iubire, ei manifestă rea voință, în loc de ajutor, egoism; în 

loc să aibă un ideal de perfecțiune spirituală, egoismul predomină în ei și urmăresc tot ceea ce le flatează 

vanitatea. 

41 Le-am spus atunci ucenicilor mei: "Vă voi face moștenitori ai Împărăției mele"; dar să nu credeți 

că ei s-au făcut demni de acest har pentru că au trăit cu Maestrul lor. Amintiți-vă că a existat unul care, 

deși a stat la masă cu Maestrul său de multe ori, a trăit cu El și a auzit adesea Cuvântul Său, nu a fost 

vrednic să primească acel Testament ceresc pe care Maestrul l-a încredințat ucenicilor Săi atunci când a 

stat la masă cu ei pentru ultima oară. 

42 Împărăția Tatălui este moștenirea tuturor copiilor, acest har nu poate fi obținut decât prin mari 

merite ale spiritului. Vreau să nu considerați că este imposibil să obțineți harul care vă aduce mai aproape 

de Mine. 

43 Nu fiți triști când auziți în Cuvântul Meu că nu veți ajunge în Țara Făgăduinței decât cu mari 

eforturi și muncă. Bucurați-vă, căci cel care își îndreaptă viața spre acest scop nu va suferi dezamăgiri și 

nici nu se va vedea înșelat. Nu i se va întâmpla așa cum li se întâmplă multora dintre cei care se străduiesc 

să obțină gloria lumii și totuși nu o ating după multe eforturi, sau care o obțin, dar în curând 

experimentează suferința de a o vedea risipindu-se până când nu mai rămâne nimic din ea. 
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44 Discipoli, învățătura Mea vă arată că, fără să vă îndepărtați de îndatoririle voastre umane și de 

scopurile nobile ale acestei vieți, ar trebui să aveți mereu în voi dorința de a vă îndrepta spre Dumnezeu și 

de a deveni demni de a obține răsplata înaltă care v-a fost promisă. 

45 Corpul este atât de strâns legat de suflet încât, atunci când acesta știe că învelișul său trupesc 

suferă, simte că răul este în el însuși. Folosiți balsamul Meu vindecător, suflete, și vindecați-vă trupul; 

lăsați-l să se ridice deasupra durerii, insuflați-i credință și speranță. 

46 Voi veniți cu durere și vă plângeți la Mine de suferințele voastre. Dar Maestrul îți spune că, deși 

are multă durere de vindecat printre copiii Săi, El își întinde mâna Sa milostivă și te atinge pentru ca tu să 

simți minunea mângâierii Sale și să te ridici sănătos și să mărturisești acest lucru pentru ca alții să vină în 

continuare la El. 

47 Cei care știu cum să învingă necazurile vieții nu permit niciodată ca acestea să le afecteze sufletul. 

Vedeți cum primesc prezența Mea aici cu mare bucurie în inimile discipolilor, în timp ce cel care s-a lăsat 

învins de încercări vine trist și abătut. În loc să-mi trimită un imn spiritual de laudă, el îmi arată doar 

durerea și lacrimile sale. Accept această ofrandă de suferință, dar vreau ca tu să o transformi într-o ofrandă 

de credință, încredere și pace. 

48 Mă întrebi dacă nu pot face nimic pentru tine? Ah, copilașii mei, chiar înainte ca voi să-mi cereți, 

am pus în mâinile voastre ceea ce vă trebuie! Dar, luptându-vă în viață și mergând pe drumul vostru fără 

lumina credinței, nu sunteți în stare nici să simțiți prezența Mea, nici să recunoașteți ceea ce Eu ofer 

spiritului vostru, nici să vedeți lumina zilei noi care așteaptă doar trezirea voastră pentru a o vedea 

strălucind pe deplin. 

49 Întrebați-i pe cei care au văzut miracolul devenind realitate în viața lor, întrebați-i pe cei care vin 

aici cu o bucurie care se reflectă în chipul lor. Ei vor deschide pentru tine o carte cu mărturia lor, în care 

vei citi o poveste care va fi un exemplu de învățătură și un stimulent pentru credința ta. 

50 Cum poți să crezi că îl iubesc mai puțin pe cel care suferă mai mult? Cum poți să iei durerea ta ca 

pe un semn că nu te iubesc? Dacă ai înțelege că am venit la tine tocmai din dragoste! Nu v-am spus eu că 

cel neprihănit este deja mântuit și că cel sănătos nu are nevoie de doctor? Dacă vă simțiți bolnavi și, când 

vă examinați în lumina conștiinței voastre, vă recunoașteți ca păcătoși, să știți că pe voi am venit să vă 

caut. 

51 Dacă credeți că Dumnezeu a vărsat uneori lacrimi, cu siguranță că nu a făcut-o de dragul celor care 

se bucură de Împărăția Sa cerească, ci de dragul celor care sunt confuzi sau plâng. 

52 Vedeți aici calea perfectă, căci în Cuvântul Meu este lumina care duce la perfecțiune. 

53 Spiritul Meu intră în adevăratul Său templu, care este inima voastră. De acolo M-ați chemat și Mi-

ați cerut să vin să vă dau Cuvântul Meu, așa că iată-mă aici. 

54 Credeți în Mine și rostiți numele Meu cu credință. Oricine ține învățăturile Mele și acționează în 

consecință va fi răscumpărat. 

55 Sufletul tău nu poate pieri în întunericul confuziei, pentru că Sângele Meu vărsat pe crucea 

Calvarului a încurajat sufletul tău să pornească în rătăcirea evoluției sale, urmând pașii Maestrului său. Te-

am cumpărat cu prețul Sângelui Meu, Iubirea Mea. De atunci ați fost pregătiți să înviați din morți. 

56 Când Mă auziți vorbind în acest fel, mărturisiți în sinea voastră că sunteți păcătoși în fața Mea, iar 

când vă simțiți spiritul liniștit pentru că ați ascultat mustrarea conștiinței, găsiți comuniunea de iubire cu 

Divinitatea Mea. 

57 Această iubire care se apropie de tine este ușa Împărăției Cerurilor care se deschide în fața 

spiritului tău ca o invitație veșnică. 

58 Care dintre copiii mei a slăbit în credință și s-a rătăcit pe calea vieții, la care nu m-aș fi întors 

pentru a-i da viață? Care dintre cei care suferă în tăcere nu a fost auzit de Mine? Ce copil orfan de pe 

pământ nu a simțit în viața lui prezența și mângâierea Mariei care îl mângâie? Ce bolnav în fază terminală 

nu a auzit în adâncul sufletului său aceeași voce care i-a spus odată lui Lazăr: "Scoală-te și umblă"? Eu 

sunt Hristos, mângâierea și lumina lumii. Te urmez în credința ta sau în îndoiala ta, pentru că știu că până 

și cel care Mă neagă cel mai mult va fi cu Mine la sfârșit, cedând în fața greutății ispășitoare a faptelor 

sale. 

59 Veniți la Mine, voi toți cei care sunteți împovărați de suferință, și Eu vă voi da puritate prin 

Cuvântul Meu. Apoi, când nu mă veți mai auzi, veți continua să simțiți compania mea iubitoare. 
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60 Primiți lumina mea pentru ca ea să vă lumineze calea vieții și să vă elibereze de întunecarea 

conștiinței în ceasul morții. Atunci, în momentul în care veți trece pragurile de dincolo, veți ști cine 

sunteți, cine ați fost și cine veți fi. 

Ascultați pilda Mea: 

61 A fost odată ca niciodată un rege care, înconjurat de supușii săi, sărbătorea o victorie pe care o 

obținuse asupra unui popor răzvrătit care îi devenise vasal. 

62 Regele și poporul său au cântat un imn de victorie. Atunci regele a vorbit astfel poporului său: 

"Puterea brațului Meu a triumfat și a făcut ca împărăția Mea să crească; dar pe cei cuceriți îi voi iubi așa 

cum vă iubesc pe voi, le voi da câmpuri pe moșiile Mele pentru a cultiva vița de vie, și voința Mea este ca 

voi să-i iubiți așa cum îi iubesc Eu." 

63 Timpul a trecut și, printre acei oameni care fuseseră cuceriți de dragostea și dreptatea acelui rege, 

s-a ridicat un om care s-a răzvrătit împotriva stăpânului său și a încercat să-l ucidă în somn, dar nu a reușit 

decât să-l rănească. 

64 Confruntat cu crima sa, acel om a fugit speriat să se ascundă în cele mai întunecate păduri, în timp 

ce regele deplângea ingratitudinea și absența supușilor săi, căci inima lui îl iubea foarte mult. 

65 Acel om a fost capturat în fuga sa de un popor ostil regelui și, când a fost acuzat că este un supus al 

celui a cărui domnie nu o recunoșteau, acesta, îngrozit, a strigat în gura mare că este un fugar pentru că 

tocmai îl omorâse pe rege. Dar ei nu l-au crezut și l-au condamnat la moarte pe rug, fiind martirizat în 

prealabil. 

Când era deja sângerând și pe punctul de a fi aruncat în foc, s-a întâmplat ca regele să treacă pe acolo 

cu slujitorii săi care îl căutau pe rebel și, când a văzut ce se întâmpla aici, acel domnitor a ridicat brațul și 

le-a spus slugilor: "Ce faceți, oameni răzvrătiți?". Și la auzul vocii maiestuoase și impunătoare a regelui, 

rebelii s-au prosternat în fața lui. 

66 Supusul nerecunoscător, care zăcea încă lângă foc în cătușe, așteptând doar să i se execute sentința, 

a fost uimit și consternat când a văzut că regele nu era mort și că se apropia de el pas cu pas și îl dezlega. 

L-a condus departe de foc și i-a tratat rănile. Apoi i-a dat să bea vin, l-a îmbrăcat cu o haină albă nouă și, 

după ce l-a sărutat pe frunte, i-a zis: "Supusul meu, de ce ai fugit de la mine? De ce m-ai rănit? Nu-mi 

răspunde cu vorbe, vreau doar să știi că te iubesc și îți spun acum: vino și urmează-mă." 

Acei oameni care au asistat la aceste scene de milă au strigat cu uimire și s-au transformat lăuntric: 

"Osana, osana!". Ei se declarau vasali ascultători ai acelui rege și primeau numai beneficii de la stăpânul 

lor, iar supusul care se răzvrătea odată, copleșit de atâta dragoste din partea regelui său, s-a hotărât să 

răsplătească acele dovezi de afecțiune nemărginită iubindu-și și adorându-și stăpânul pentru totdeauna, 

cucerit de lucrările sale atât de desăvârșite. 

(sfârșitul parabolei) 

67 Priviți, oameni buni, cât de clar este Cuvântul Meu! Cu toate acestea, oamenii se luptă împotriva 

Mea și își pierd prietenia cu Mine. 

68 Ce rău am făcut oamenilor? Ce dezavantaj le aduce învățătura și legea Mea? 

69 Să știi că, oricât de des Mă vei jigni, vei fi iertat de fiecare dată. Dar, de asemenea, ești obligat să-

ți ierți dușmanii ori de câte ori te jignesc. 

70 Te iubesc și când faci un pas să te îndepărtezi de Mine, Eu fac același pas pentru a mă apropia de 

tine. Dacă îmi închizi porțile templului tău, voi bate la ele până când le vei deschide și voi putea intra. 

71 Dacă credeți că sunteți deja răscumpărați pentru că Eu am fost pe cruce, înțelegeți și acest lucru, că 

trebuie să vă dovediți vrednici de această mântuire și să urmați acest exemplu. 

72 Alături de Mine sunt cei care au păcătuit și sunt binecuvântați astăzi, cei care au hulit și primesc 

astăzi pe buze cuvântul Meu de iubire. Adulterele care nu aveau liniște în conștiința lor au obținut iertare, 

ca să nu mai păcătuiască, căci Eu sunt Învierea și Viața. 

73 De vreme ce sunteți discipolii și moștenitorii Cuvântului divin, nu mai blasfemiați. Amintiți-vă că 

v-am dat un limbaj plăcut pentru a exprima orice idee, inspirație și sentiment. 

74 Acesta este Cuvântul Meu, pentru cei needucați și pentru cei educați. 

75 Fiți "Oamenii buni", fiți ca o oglindă albă, astfel încât toți să creadă că sunt cu voi. 
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Pacea mea fie cu voi! 
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Instruire 101  
1 Dacă oile nu strigă la cioban, ciobanul le caută pentru a le conduce la obstacol. 

2 Discipoli, vă pregătesc pentru ca, după plecarea mea, să mergeți din provincie în provincie și să 

răspândiți vestea cea bună că Maestrul a fost printre oameni. În acel moment, mințile purtătorilor Mei de 

voce vor fi închise la această proclamare, Raza Mea Divină și copiii Mei spirituali nu se vor mai manifesta 

sub această formă. Totul se va schimba după 1950. Dar dacă cei care au fost purtători de cuvânt și 

purtători de daruri spirituale perseverează în echiparea și ridicarea lor spirituală, ei vor fi cei care vor 

ajunge primii la discursul de la duh la duh și apoi îl vor învăța mulțimilor de credincioși. 

3 Fie ca buzele discipolilor mei să fie pregătite pentru a oferi mângâiere celor în nevoie, iar casele 

lor să fie pregătite pentru a-i primi pe cei care vin în căutare de pace. 

4 Nu toți lucrătorii Mei vor pleca pentru a face cunoscut adevărul Meu. Unii vor continua să-și 

aștepte semenii, în timp ce alții îi vor căuta în satele, provinciile și națiunile lor. 

5 Ființele spirituale care v-au protejat vor fi în jurul vostru și vă vor oferi inspirație, putere și 

credință pe drumul vostru. 

6 Mai întâi ascultați-Mă, învățați de la Mine, puneți în practică și rugați-vă pentru această lume care 

piere și sângerează până la moarte. Dacă vă așteptați ca numai Tatăl să se ocupe de lume, vă înșelați: aveți 

de dus o mare parte din povara acestei cruci. 

7 Suferința ta nu trebuie să te facă să-i uiți pe cei care trăiesc în disperare și teamă constantă. Mari 

sunt greutățile și dificultățile voastre în viața de zi cu zi, dar nu le puteți compara cu cele care îi apasă pe 

unii dintre semenii voștri. 

8 Știu bine că multe inimi sunt surde la chemarea mea în prezent, departe de mine, ocupate de 

planurile lor ambițioase și de dușmăniile lor. Dar de ce aveți și voi momente în care sunteți surzi la  

inspirațiile Mele și sunteți neglijenți pe calea spirituală pe care v-am trasat-o? Nu vă prefaceți că sunt 

neastâmpărul cărnii voastre și nevoile și grijile voastre tot mai mari care vă îndepărtează de Mine. 

9 Eu sunt peste tot, la fiecare pas puteți găsi o ocazie de a aplica învățăturile Mele, pentru că 

întotdeauna va exista timp și ocazie pentru ca spiritul să-și îndeplinească misiunea, chiar și în lucrările 

materiale. 

10 Gândește-te la lucrările tale timp de cinci minute în fiecare zi, judecă-te și ia-ți o rezoluție de a te 

îmbunătăți din ce în ce mai mult. 

11 Rugăciunea este apărarea, arma și scutul protector al spiritului. Refugiați-vă întotdeauna în ea și nu 

veți fi slabi. 

12 Vă vorbesc în cuvinte simple, care sunt pe înțelesul tuturor. Nu v-am impresionat cu expresii 

rafinate, nici cu filozofii de neînțeles, nici nu v-am vorbit cu cuvinte străine. Măreția Cuvântului Meu 

constă în simplitatea sa. Descoperiți-o și pătrundeți-o. 

13 Mărturisiți-vă spiritual la Mine, știind că Eu descopăr ceea ce adăpostiți în adâncul inimii voastre. 

Să se nască în inimile voastre adevărata pocăință și străduiți-vă să veniți la Mine tot mai pur. 

14 Învățați toate acestea și veți fi recunoscuți ca discipoli ai Mei pe drumul vostru. Unii, atunci când 

vor recunoaște darul tău de mântuire, vor dori să-ți cumpere secretul - unii cu intenții bune, alții pentru a 

obține un câștig. Dar să le spuneți că secretul ajutorării semenilor aflați în suferință este iubirea aproapelui 

și că toți au această capacitate. 

15 Aveți abilități cu care puteți uimi lumea. Prin intermediul darului vederii spirituale veți profeți și 

veți fi superiori chiar și previziunilor științei. 

16 Prin lucrătorii mei, chiar și prin cei mai mici dintre ei, fac minuni. Este momentul în care cel 

simplu și cel needucat Îmi mulțumește pentru că i-am acordat mila Mea și l-am făcut robul Meu. Pentru că 

într-o persoană cu o minte nepregătită se poate ascunde un spirit înalt, pe care numai eu îl recunosc. 

17 Am văzut pe mulți gemând și plângând pe marginea prăpastiei pentru că învelișul lor trupesc a fost 

indisciplinat și de neîmblânzit. Dar sufletul lor, luptând să învingă aberațiile cărnii, s-a ridicat la Mine în 

rugăciune și a spus: "Doamne, dacă nu-mi vii în ajutor, voi pieri". - Atunci, Stăpânul a apelat la ei pentru a 

face ca acea materie rebelă să cedeze cu un cuvânt sau printr-o încercare și pentru a da sufletului puterea 

de a învinge patimile și slăbiciunile umane. 
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18 Aceștia sunt cei care, deși săraci în spirit și umili pe pământ, sunt astăzi înzestrați cu putere, iar 

buzele lor spun învățături profunde și vindecă cu dragoste boli pe care alții nu le puteau vindeca. 

19 Ați putea să-mi răspundeți la întrebările mele despre învățătura mea anterioară? 

20 Cartea rămâne acolo, deschisă pe aceeași pagină pe care v-am arătat-o data trecută; dar este 

necesar să continuăm fără să zăbovim. De aceea, fac ca Cuvântul Meu să rămână imprimat în conștiința ta, 

pentru ca el să vină la tine atunci când ai nevoie de el. 

21 Eu sunt Cartea Vieții. Voi avea grijă ca fiecare dintre voi să fie o mică carte de cunoaștere; în acest 

scop, în prezent, îmi scriu învățăturile în inima voastră. Mâine, această învățătură va ajunge la toate 

popoarele și în toate casele, dar deja puteți spune că ați avut privilegiul de a fi ascultătorii mei în timpul 

acestei proclamări. 

22 I-am chemat pe cei care se credeau dezmoșteniți, pe cei care păreau de prisos în cadrul umanității, 

pe cei care au suferit umilințe, unii chiar din partea celor dragi, și le-am pus în mână această carte de 

iubire. 

23 Ați văzut zorii unei noi ere, dar nu puteți spune că ați experimentat deja totul. De aceea vă 

pregătesc cu grijă. Când veți vedea această învățătură strălucind în viitor, nu veți fi confuzi și nici orbiți de 

lumina ei. Din discipoli veți deveni soldați ai adevărului, gata să vă apărați; în acest scop vă dezvălui care 

sunt armele cu care veți lupta. Dar, în caz că ați uitat, nu este de prisos să vă reamintesc că armele cu care 

veți fi invincibili sunt acestea: rugăciunea, mila, iertarea, sinceritatea, blândețea, zelul pentru ceea ce este 

drept și bun și dragostea. 

24 Ai fost destinat să trăiești pe pământ, iar când dezamăgirile și greutățile te-au determinat să întrebi 

despre sfatul ascuns al lui Dumnezeu, ai primit imediat răspunsul divin când ai fost chemat să asculți 

Cuvântul Meu, care este mângâiere și balsam și în același timp și lege. 

25 Pe măsură ce Mă auziți vorbind ca Tată, ca Maestru și ca Dumnezeu, vă veți realinia viețile, pentru 

că acum știți că scopul pentru care ați fost creați și trimiși în lume este să ajungeți la Mine. 

26 Cine, în afară de mine, ți-ar fi dezvăluit destinul tău și ți-ar fi descoperit darurile tale spirituale? 

27 Ucenicul meu Ioan, în răpirea sa, a văzut acest timp, desfășurarea darurilor voastre spirituale; dar 

el doar a văzut. Mai întâi, Mielul divin a trebuit să vină la voi pentru a desface cea de-a șasea pecete a 

acelei Cărți a Înțelepciunii veșnice și a Dreptății perfecte, pentru ca voi să o puteți înțelege. 

28 Calea pe care ți-o arăt astăzi este luminată de lumina adevărului pentru ca tu să ajungi la Mine. Pe 

această cale veți întâlni multe încercări, vor fi multe ocazii pentru voi de a studia Legea Mea, de a vă 

cunoaște destinul și de a vă dedica împlinirii sale. 

29 Fiecare zi își aduce încercările sale, iar Eu văd cum le accepți și mă gândesc la roadele pe care mi 

le oferi. Multe dintre aceste încercări sunt minore, dar prin ele poți începe o viață de îmbunătățire și 

perfecțiune. Dar, fără să le înțelegeți, le respingeți și, dacă faceți așa, cum vă puteți pregăti pentru încercări 

mai grele? Judecata pe care o dau asupra faptelor voastre nu este severă, ci este judecata unui Tată tandru 

care vă iubește, care vă sfătuiește pentru ca voi să progresați mereu în practicarea Legii mele și să vă 

arătați pacea și puterea spirituală. Dar Eu îi caut și îi iubesc pe toți copiii Mei, nu mă îndepărtez de cel care 

greșește, ci îl iert și îi ofer posibilitatea de a se îndrepta și de a se întoarce pe calea cea bună. 

Printre cei care Mă urmează se află cei care nu au reușit să se elibereze de păcatele lor; dar alții, care se 

roagă cu fervoare atâta timp cât cred că au obținut victoria (în viață), uită instrucțiunile Mele atunci când 

sunt răniți în iubirea de sine sau în mândrie și permit înclinațiilor lor rele să se dezvăluie. Cine ar putea să 

se ascundă de Mine, care vă cunosc gândurile și originea ființei voastre? 

30 În timp ce omul nu poate pătrunde în inima semenilor săi pentru a-și apăra cauza, eu mă ocup de 

ea, fie că este dreaptă sau nedreaptă, eu te apăr și te iubesc. 

31 Ascultați cuvintele Mele, ca să nu vă poticniți și să nu aduceți pe buze un potir de suferință. De ce 

nu vrei să înțelegi destinul tău de a iubi, marea ta misiune? De ce nu faceți lucrări ca ale Mele, simțind că 

sunteți capabili să realizați ceea ce vă cer, din moment ce faceți parte din Ființa Mea și, prin urmare, 

sunteți înzestrați cu mari atribute? 

32 Nu vreau să vă simțiți răniți atunci când primiți Cuvântul Meu, ci mai degrabă vreau să vă insuflu 

un nou curaj prin el. Dacă v-am spus cândva: "Voința voastră este a mea", amintiți-vă că atunci când vă 

supuneți legilor mele, faceți voia mea. Eu sunt de acord cu hotărârile și deciziile tale bune, iar tu ai simțit 

pacea și binecuvântările Mele coborând asupra inimii tale ori de câte ori ți-ai îndeplinit datoria de a iubi. 
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33 Străduiește-te să faci binele, roagă-te cu fervoare și iubește-ți aproapele. Lasă-ți spiritul să crească 

și să se simtă puternic și măreț în îndeplinirea misiunii sale. 

34 Mi-a plăcut că sunteți săraci în acest moment, dar nu vă voi lăsa fără pâinea cea de toate zilele. 

Dacă vă voi lipsi de ceva, vă voi da în schimb pâinea Spiritului, pâinea vieții veșnice, și vă voi numi 

binefăcători ai umanității. 

35 Au sosit vremurile de vizită anunțate de Mine prin Damiana Oviedo. Națiunile se luptă între ele în 

războaiele lor, iar foametea și ciuma se răspândesc peste omenire. Forțele naturii sunt dezlănțuite. Am 

spus prin intermediul primului purtător de voce: "Vremurile se vor schimba, iar când veți vedea că știința 

umană manifestă mari semne de progres, vă veți pocăi și veți învăța de la Mine să aduceți un mesaj de 

pace umanității. 

36 Sunteți cu toții iluminați și chiar și în cel mai îndepărtat colț al pământului, acolo unde se află unul 

dintre discipolii Mei, Spiritul Meu va fi prezent, răspândind lumină și putere, rezolvând probleme și 

înlăturând obstacole. Voi care ați fost marcați de Mine în acest timp - mijlociți pentru cei care nu au avut 

privilegiul de a cunoaște această revelație pe care v-o dau. 

37 Odihniți-vă în această scurtă perioadă de timp în care vă binecuvântez și vă dau pacea Mea, pentru 

că trebuie să vă îndepliniți datoria de ispășire; pentru aceasta v-am acordat harul de a lua un nou trup 

pământesc. Iubirea mea vă oferă această oportunitate pentru ca voi să puteți ajunge la Mine. Cum ar putea 

fi voia Mea ca voi să veniți în prezența Mea cu durere în suflet? Dar voi, cei care Mă ascultați, veți ști că 

Cuvântul Meu nu se va mai depărta de conștiința voastră. Dar câți sunt cei care nu vor să vină, deși îi 

chem: sunt cei care urmăresc plăcerea ca scop suprem al vieții lor și care au ca lege doar dictatul liberului 

lor arbitru. Nu îi părăsesc pentru că nu vor să Mă urmeze, dimpotrivă, ei sunt cei pe care îi caut cel mai 

mult, pentru că știu că ei, dintre toți oamenii, își vor ridica ochii spre Mine atunci când durerea este foarte 

mare în inimile lor. 

38 În acele momente de pocăință primesc totul și iert totul. Dar, în timp ce unii sunt reînnoiți pe viață, 

alții uită dovada Mea de iubire imediat ce și-au recăpătat liniștea și sănătatea și se simt din nou puternici, 

și se îndepărtează și mai mult. Aceștia nu au știut să folosească ocazia bună pe care viața le-a oferit-o 

pentru a se întoarce pe calea cea adevărată. Apoi îi chem în lumea de dincolo, pentru ca spiritul lor să 

reflecteze asupra lui însuși, în afara influenței materiei și a tot ceea ce îl lega de lume. 

39 La câte ființe umane trimit eu acest apel zi de zi! Ei se vor purifica în lumina Justiției Mele Divine 

înainte de a se întoarce, iar cei astfel purificați nu se vor mai păta cu murdărie, pentru că vor veni cu o 

hotărâre fermă de a face fapte de merit - fapte care sunt plăcute înaintea Domnului și demne de El. 

40 Câți dintre voi vor trebui să se întoarcă pe Pământ în încercarea de a îndeplini o sarcină pe care nu 

au reușit să o facă, sau în căutarea unei oportunități de a repara greșelile pe care le-au făcut! 

41 Gândiți-vă că, deși mulți dintre voi ați avut suficient timp să Mă ascultați și să învățați de la Mine, 

vă aflați în ultimii ani de viață și nu mai aveți timp să semănați ceea ce ați acumulat în spiritul vostru cu 

atâta dragoste. Dar nu vă îngrijorați, eu sunt Viața și vă voi lăsa să trăiți pentru ca voi să semănați în inimi 

acea sămânță pe care doriți cu atâta ardoare să o cultivați. 

42 Dintre mulțimea care Mă ascultă, nu lipsește unul care crede că înțelege multe din învățăturile 

divine, dar în sinea lui se îndoiește și neagă acest cuvânt. Dar ceea ce nu poate nega este faptul că inima 

lui a tremurat și a bătut în moduri necunoscute pentru el. Va încerca să uite anumite cuvinte pe care i le-

am adresat, dar nu va reuși, ba chiar va pierde câteva ore de somn în care aude ecoul acelui cuvânt simplu 

și discret. Motivul este că conștiința lui îi va spune că în spatele acelui cuvânt se afla o lumină care a 

descoperit ceea ce ascundea în inima lui și i-a vorbit despre ceea ce numai el știa. 

43 Iată încă o pagină din Cartea Vieții, scrisă de Mâna Mea milostivă. Eu am vorbit spiritului tău, căci 

în toate timpurile M-am făcut cunoscut oamenilor. Forma în care Mă manifest acum nu este nici nouă, nici 

ciudată. Numai pentru cel care s-a materializat poate părea ciudat sau imposibil. Pe de altă parte, pentru 

cel care Mă aștepta pe Mine, este cel mai firesc și cel mai corect lucru să audă în sine vocea Tatălui său. 

Numai fecioarele care au știut să vegheze cu lămpi aprinse au auzit glasul Mirelui când a venit la miezul 

nopții. 

44 Au fost unii pe care a trebuit să-i chem o dată, de două ori și a treia oară, unii care au trebuit nu 

numai să mă asculte, ci și să meargă până la capăt pentru a le aprinde credința, iar unii au blasfemiat 

Lucrarea Mea; dar mai târziu, când am făcut o minune în calea lor, au mărturisit cu pocăință și cu frică că 
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Cel care vorbea era Cuvântul lui Dumnezeu, Maestrul Divin. Aceasta este cea mai bună învățătură a Mea: 

aveți răbdare cu semenii voștri; dacă ei se îndoiesc de învățătură, nu întoarceți niciodată invectivă pentru 

invectivă. 

45 Fericiți sunt cei care încearcă să ascundă de ochii Mei durerea pe care oamenii le-o provoacă prin 

batjocura și lipsa de inimă. Fericiți sunt cei care nu se plâng și în schimb îmi mulțumesc, pentru că, în 

ciuda încercărilor, harul meu îi însoțește peste tot. 

46 Ce poți ascunde de privirea Mea ca să nu descopere? Eu vă voi răsplăti, veți vedea mereu 

curcubeul păcii apărând după furtuni. Continuați să acumulați învățătura Mea ca pe o comoară, lăsați-o să 

devină o faptă, astfel încât caritatea să fie purificată în inimile voastre. 

47 Printre voi se află cei care în trecut au avut plăcerea răului, care s-au simțit bine în ură și 

depravare, dar au fost îngroziți de iubire, milă și smerenie. Acum ei sunt reîmprospătați de transformarea 

lor interioară, de reînnoirea lor. Spiritul tău câștigă deja putere asupra cărnii tale. Acum ești încântat când 

faci binele, îți face plăcere să practici mila și simți satisfacție când ești blând și umil. Începi să simți 

frisoane și repulsie față de depravare. Nu există nimeni care, după ce M-a ascultat, să nu-și fi schimbat 

viața într-un fel sau altul. Cine ar putea spune că nu a simțit o sănătate reală curgând prin ființa sa după ce 

a primit balsamul vindecător al Medicului Suprem pe trupul și sufletul său? Câte minuni a făcut doar 

Cuvântul Meu! Toate vi le-am acordat pentru a vă ajuta să vă depășiți lenea spirituală. Căci în acest timp 

nu am venit să mă sacrific ca om, ci să vă inspir să dobândiți merite pentru a vă câștiga mântuirea. 

Deasupra ta există o comoară spirituală care este moștenirea pentru spiritul tău. Când veți avea tot ceea ce 

v-am destinat? 

48 Astăzi, nimeni nu poate ști cât de mult au realizat deja. 

49 Ce nevoie ai de clipe! Unii plâng și nu știu de ce, sunt mereu bolnavi. Alții, care sunt tați, se 

întreabă de ce culeg doar roadele neînțelegerii și ale ingratitudinii, deși au avut grijă de familia lor și au 

îngrijit-o cu dragoste. Și femeile care au avut dorința de mângâiere și de asistență pe pământ, se întreabă 

de ce nu și-au putut potoli această sete de tandrețe în viață. Frații și surorile de același sânge se simt 

îndepărtați unul de celălalt, nu se iubesc și nici nu se înțeleg. Vă întrebați care este motivul pentru toate 

acestea și nu reușiți să înțelegeți de ce bunătatea eșuează în fața ochilor voștri. Eu vă spun: Odată ce binele 

unora va găsi rezonanță la ceilalți, iar inimile lor se vor simți revigorate de el - când virtuțile și valorile 

spirituale vor fi apreciate în mod corespunzător, atunci foamea, setea de dreptate, de iubire și de înțelegere 

vor dispărea din inimile oamenilor. 

50 Vă mai spun că aici, pe pământ, nu știți cine sunteți din punct de vedere spiritual și nici nu știți 

care este spiritul soțului/soției, al părinților sau al copiilor voștri. Numai așa ai putea purta povara multor 

îndatoriri de ispășire care formează crucea ta. Poartă această cruce cu iubire, nu încerca să știi cine ai putea 

fi în acest moment. Fiți mulțumiți să știți că sunteți cu toții copii fraternali ai unui singur Tată și că nu pot 

exista dușmani între frați și surori. Iubiți-vă unii pe alții și veți progresa pe calea dezvoltării. 

51 Edenul și-a închis demult porțile pentru omenire, a dispărut, iar parfumul său s-a ridicat la infinit. 

Pământul s-a transformat atunci într-o vale de lacrimi și a început ispășirea spirituală, câmpul de luptă pe 

care sufletul se purifică. Dar un paradis mai bun decât cel pe care l-ați pierdut este cel pe care îl veți găsi; 

vă așteaptă cu porțile deschise. Rugați-vă pentru ca voi să primiți puterea Mea și să continuați să 

progresați pe calea voastră spirituală de dezvoltare. Dar faceți-o cu spiritul vostru, nu cu rugăciuni învățate 

- oricât de frumoase ar fi ele - dacă nu le simțiți profund. Așa că iubiți și iertați-i pe semenii voștri. Atunci 

vei experimenta fericirea care curge din conștiința ta spre inima ta atunci când îmi urmezi instrucțiunile. 

52 De mult timp vă pregătesc, pentru că se va ajunge la punctul în care veți fi numiți perturbatori ai 

ordinii și ai păcii spirituale în lume, pentru că veți fi calomniați. Învățătura mea îi pregătește pe cei care 

mâine vor fi maeștri răbdători, umili și blânzi, cei care răspund cu dragoste la toate întrebările semenilor 

lor. 

53 Fiecare dintre învățăturile Mele este o carte din care puteți învăța tot ceea ce spiritul vostru are 

nevoie pentru a-i învăța mai târziu pe frații și surorile voastre. Învățăturile mele vă pregătesc o lume nouă, 

o viață nouă deja pe acest pământ. Dar când vă vorbesc despre acest adevăr și vă gândiți la războiul pe 

care îl duc națiunile, în care domnesc doar durerea, frica și mizeria, vă gândiți că acest cuvânt nu poate 

deveni realitate. Dar vă spun cu adevărat, ceea ce vă împărtășesc nu este doar o învățătură, ci și o profeție. 
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54 Dacă știința și păcatul vostru v-au făcut să pierdeți paradisul păcii, al sincerității și al fraternității, 

spiritualizarea vă va reda acest har care va fi mai apreciat decât gradul înalt de dezvoltare pe care îl 

posedați astăzi, decât (acea existență) când erați încă în starea de inocență. 

55 Învățătura Mea este clară și simplă, astfel încât începătorii să o poată înțelege. Deși Mă manifest 

prin trupuri păcătoase, Cuvântul Meu rămâne ca o urmă de iubire în inima oamenilor. Această formă de 

manifestare este o altă dovadă de umilință pe care am dat-o copiilor mei. Vă învăț constant această virtute, 

pentru că este una dintre cele pe care spiritul trebuie să le practice cel mai mult. Unora le-am dat o origine 

umilă în lume, pentru ca în viața lor să îl ia ca exemplu pe Maestru; altora le-am dat un cămin bogat, 

pentru ca și ei să îl imite pe Isus, care, deși era rege, și-a părăsit tronul pentru a-i sluji pe săraci, pe bolnavi 

și pe păcătoși. 

56 Meritul celui care coboară din poziția sa socială pentru a-și sluji aproapele, oricare ar fi el, este la 

fel de mare ca și cel al celui care se ridică din viața sa mizerabilă și necunoscută la înălțimea celor drepți 

pe calea iubirii. 

57 O, dacă ar putea răsări printre voi o inimă umilă care să servească drept exemplu pentru alții! Căci 

câți dintre cei care au o expresie de smerenie pe chipul lor semănau mândria pe care o au în ascuns în 

inimile lor mândre? Este voința mea ca această mască de ipocrizie să cadă de pe acest popor, pentru ca 

oamenii să vă recunoască drept ucenici ai Duhului Sfânt datorită umilinței voastre. 

58 Viața Maestrului vostru este un exemplu pentru toți oamenii. Dar pentru că femeia nu era instruită 

în privința sarcinii sale de mamă, Maria a fost trimisă la ea ca întruchipare a Tandreței Divine, care a 

apărut ca o femeie printre oameni, pentru a vă da și vouă exemplul ei divin de umilință. 

59 De fiecare dată când Mă auziți lăudând virtutea, simțiți cum păcatul și imperfecțiunea umană apar 

în fața ochilor voștri în toată măreția ei. Apoi, cu tristețe, îți pleci gâtul și cineva Îmi spune: "Doamne, vii 

Tu în puritatea și sfințenia Ta să ne umilești pentru păcatele noastre, Tu care ai pus smerenia în inimile 

noastre?". Îi răspund acelei inimi că nu a înțeles Cuvântul Meu, că nu este decât un atom din Lumina și 

Sfințenia Mea pe care ți-l pun în față pentru ca tu să nu te simți umilit în fața Mea și nici incapabil să Mă 

urmezi în virtute. 

60 Nu confundați umilința cu sărăcia vestimentară. Și nici nu crede că este umil cel care are un 

sentiment de inferioritate în sine și din acest motiv este obligat să-i slujească pe alții și să se plece în fața 

lor. Vă spun că adevărata smerenie este în cel care, deși este capabil să judece că este cineva și știe că are 

ceva cunoștințe, este dispus să se smerească în fața altora și are plăcerea de a le împărtăși ceea ce are. 

61 Smerenia este lumina sufletului și, în schimb, absența ei este întuneric în el. Vanitatea este rodul 

ignoranței. Cel care este mare prin cunoaștere și distins prin virtute posedă adevărata modestie și umilință 

spirituală. 

62 Ce sentiment de recunoștință ai atunci când simți că o persoană respectată printre oameni îți arată 

afecțiune, înțelegere, modestie față de tine. Puteți să le transmiteți același sentiment celor care vă sunt 

inferiori sau care simt la fel. Să știi să te înclini, să știi să dai mâna fără să te simți superior, să înveți să fii 

înțelegător. Vă spun că, în aceste cazuri, nu numai cel care primește dovada de afecțiune, de ajutor sau de 

mângâiere este fericit, ci și cel care o dă, pentru că știe că există Cineva mai presus de el, care i-a dat el 

însuși dovezi de iubire și de smerenie, iar El este Dumnezeul și Domnul său. 

63 Experimentați în inimile voastre încântarea de a vă simți iubiți de Tatăl vostru, care nu v-a umilit 

niciodată prin măreția Sa, ci a dezvăluit-o în umilința Sa perfectă pentru a vă face mari și a vă face să vă 

bucurați de viața adevărată în Împărăția Sa, care nu are nici început, nici sfârșit. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 102  
1 Rugămintea ta a ajuns la ceruri și, ca dovadă, simți pacea Mea în aceste momente. Dacă, într-o 

ocazie, simțiți o pace dulce care vă pătrunde în inimă, puteți spune cu certitudine că Creatorul vostru a fost 

aproape de voi. Dacă inima îți bate mai repede și te cuprinde o fericire inexplicabilă, înseamnă că spiritul 

tău a auzit vocea Domnului său. 

2 Luați-vă crucea cu gândul că prezența Mea este cu voi pentru a vă încuraja pe calea voastră de 

dezvoltare. 

3 Voi toți puteți și trebuie să aparțineți celor luminați de Domnul. Nu există nicio inimă care să nu 

poarte în ea sămânța divină a iubirii și a virtuții. Cei care îmbrățișează învățătura Mea pentru a deveni 

discipolii Mei sunt cei care, prin adevărate mărturii de iubire și milă față de mulțimi, îl prezintă pe 

Maestrul lor ca fiind iubire perfectă și înțelepciune infinită. Acesta este modul în care trebuie să faceți 

cunoscută Buna Vestire pe pământ prin fapte, cuvinte și gânduri curate. 

4 Vreau ca în această perioadă să atingeți o sensibilitate atât de mare în plan spiritual încât un gând 

al Meu reflectat în mintea voastră să fie suficient pentru a Mă asculta cu adevărată blândețe. 

5 Au trecut acele zile în care oamenii cereau de la Dumnezeul lor o manifestare materială de 

netăgăduit pentru a crede în Cuvântul Său, în Existența Sa sau în Dreptatea Sa. Acele vremuri în care 

oamenii tremurau doar la glasul teribil al profeților lor sau la Justiția Divină revelată prin elementele 

dezlănțuite, prin molime, molime și războaie, ar trebui să le considerați ca fiind trecute; nu vă doriți ca ele 

să continue până în zilele voastre. Spiritul vostru este evoluat și se va lupta cu sufletul materializat până 

când îl va face receptiv la vibrațiile, inspirațiile și mesajele care vă vin din lumea spiritelor. 

6 În fiecare epocă, am ajutat spiritul vostru să avanseze tot mai mult în cunoașterea adevărului. Aveți 

grijă să vină ceasul în care ultimul văl va dispărea și veți putea vedea gloria Tatălui vostru. 

7 Oricine - fără să spună nimănui că este ucenicul Meu - răspândește bunătate pe calea sa, va fi 

întrebat pretutindeni de semenii săi care este calea cea mai scurtă pentru a ajunge la Tatăl. 

8 Oricine se laudă că este soldatul Meu, slujitorul Meu sau ucenicul Meu nu va stârni decât 

suspiciune, ridicol, dispreț și condamnare. 

9 După ce Iisus a săvârșit fapte mari și puternice sub ochii ucenicilor Săi, l-a întrebat odată pe Petru: 

"Și tu, cine crezi că sunt Eu?". La aceasta, ucenicul a răspuns cu uimire, dar plin de credință: "Tu ești Fiul 

lui Dumnezeu cel viu". Așa veți trece prin lume, după voia Mea: Cu blândețea pe care v-a învățat-o Isus. 

Atunci nu vor lipsi cei care, văzând faptele voastre, vor ajunge să creadă că sunteți discipolii mei și că 

transmiteți învățătura mea semenilor voștri. Amintiți-vă că Eu sunt calea cea bună, iar Cuvântul Meu v-a 

dat mărturie despre aceasta. V-am vorbit multe lucruri, dar nu puteți spune că vreunul dintre cuvintele 

Mele v-a învățat ceva în afara Legii Mele. 

10 V-am întâlnit ca pe niște plante ofilite și aride sub razele unui soare nemilos și v-am făcut să 

simțiți mângâierea Cuvântului Meu, care era ca o rouă cerească asupra voastră. Ai mers pe o cărare plină 

de ciulini și nu ai vrut să mergi mai departe de teamă să nu te rănești. Dar după ce ați ascultat Cuvântul 

Meu, ați pierdut frica de viață, neîncrederea și suspiciunea v-au părăsit inimile și ați reluat călătoria vieții 

plini de speranță și de credință în destinul vostru. În fiecare clipă care a trecut, în spiritul tău a răsunat 

Cuvântul Tatălui, care este hrana vieții veșnice pentru oricine îl primește. 

11 Oameni buni, în același timp în care eu vă pregătesc pentru a pătrunde în viața spirituală, legiuni 

de oameni se pregătesc în lume să smulgă din inimile semenilor lor orice sămânță de origine spirituală. Vă 

acord timpul necesar pentru a vă întări credința și pentru a permite ca în inimile voastre să se desfășoare 

cunoașterea divină a ceea ce v-am dezvăluit. Dacă vă pregătiți cu adevărat, nu veți avea de ce să vă temeți 

de lume, nici de cuvintele ei, nici de cărțile ei, nici promisiunile sau amenințările ei nu vor reuși să scoată 

din inimile voastre esența învățăturii Mele, nici promisiunea Țării Făgăduinței pe care v-am oferit-o. Nu o 

veți schimba niciodată pentru cele mai tentante promisiuni din lume. 

12 Ori de câte ori această încercare vine peste tine și dușmanii tăi îți urmăresc pașii, amintește-ți că 

Hristos este cel care îți vorbește în acel moment, amintindu-ți cum a fost ispitit Isus în deșert și cum a 

biruit lumea și carnea cu puterea Sa. Vreau ca și voi să fiți la fel - puternici în fața oricărui adversar, fără 

să uitați că îl aveți pe cel mai puternic dintre dușmani în voi înșivă și că numai credința și puterea care vin 

de la Mine vă vor da victoria. 
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13 Lupta voastră nu va fi fără răsplată; ea va fi infinit mai mare decât ceea ce ați putea aștepta de pe 

pământ. Din această mare răsplată vă voi da doar o mică parte aici, în această lume, în avans, și aceasta va 

fi satisfacția de a-i vedea pe dușmanii adevărului meu convertiți la el. 

14 Gândiți-vă cu atenție la învățăturile Mele, iubiți discipoli, și din această reflecție veți căpăta 

puterea care vă va ajuta să nu vă pierdeți curajul în luptă. 

15 Fă-ți mintea liberă de orice impuritate dacă vrei să înțelegi Cuvântul Meu. Maestrul lucrează 

asupra lui pentru a-l trezi din somnul în care este prins și pentru a-i arăta lumina strălucitoare a noii 

dimineți. 

16 În dragostea mea pentru voi, am făcut divinul uman pentru a vi-l face ușor de înțeles. Eu transform 

înțelepciunea Mea divină în cuvinte omenești și vă fac să auziți învățătura Tatălui vostru ceresc prin acest 

dar spiritual, care vă întărește trupul prin dragostea Sa și vă curăță sufletul de petele sale. 

17 Tatăl tuturor ființelor vă vorbește în acest moment. Iubirea care te-a creat se face simțită în fiecare 

dintre cei care ascultă acest cuvânt. 

18 Înainte de a Mă auzi prin acești purtători de cuvânt, o voce ascunsă în tine a anunțat prezența Mea 

pe calea ta. Cei care au reușit să audă acel glas în inima lor, atunci când au primit Buna Vestire, la care un 

frate i-a adus cu cuvintele: "Veniți, căci Maestrul divin vorbește acum și vă așteaptă", au confirmat că 

premoniția pe care o avuseseră nu i-a înșelat, că anunțul inimii lor era real. Adevărat vă spun că aceștia 

sunt cei care au rămas cu Mine, cei care au crezut în manifestarea Mea pentru că Mă așteptau deja. 

19 Când nu vă voi mai vorbi sub forma pe care o experimentați astăzi, mă voi face cunoscut din nou 

direct de la spirit la spirit, și atunci nu vă veți mai îndoi și nu veți mai întreba: "Este într-adevăr Domnul?". 

Atunci vei avea certitudinea și credința absolută că spiritul tău va începe să comunice cu Creatorul său. 

20 Nu slăbiți în efortul vostru de a vă apropia de Mine pentru că considerați că maturitatea voastră 

spirituală este scăzută. Intrați într-o epocă a spiritualizării, dar nu veți atinge chiar perfecțiunea în dialogul 

vostru spiritual; după voi vor veni alții, și după ei alții care îmi vor auzi vocea, vor primi inspirație divină 

și vor reproduce mesajele mele într-un mod pe care nu vi-l puteți imagina acum. Nu se poate ca voi înșivă 

să fiți cei care veți trăi în acele vremuri? Dar în aceste lucruri viitoare numai eu pot pătrunde și numai eu 

pot ști care se va întoarce și care va rămâne în lumea spirituală, pentru a nu se mai întoarce niciodată pe 

pământ. 

21 Unii dintre discipolii mei vor pune prima piatră, alții vor pune ultima piatră în cea mai frumoasă 

clădire pe care omul a ridicat-o pentru Domnul său. 

22 Această lucrare va fi rodul armoniei spirituale între toți oamenii. Astăzi vă simțiți foarte departe de 

a fi capabili să produceți această roadă, pentru că recunoașteți că există discordie între oameni. Cu toate 

acestea, nu disperați, pentru că se apropie deja secera care va tăia buruienile care au divizat omenirea, 

astfel încât, după ce va trece vizita, veți vedea din nou strălucind dreptatea, rațiunea și fraternitatea. 

23 Astăzi deschid în fața voastră Cartea divină a iubirii mele; faceți acest lucru și cu inimile voastre, 

iubiți discipoli. Dar nu vă tulburați, căci înainte de a vă da învățătura Mea, Mă opresc pentru a vă asculta 

durerile și a vă vindeca de suferințele voastre. Dorința Mea este ca atunci când veniți la Mine să existe o 

pace profundă în spiritul vostru. Știu că unii dintre voi au multe de luptat și pentru asta este absolut 

necesar să primiți o mare încurajare chiar acum. Puterea vă este dată de Cuvântul Meu, care este impregnat 

de viață și sănătate. Acest Cuvânt provine din Cuvântul Divin care, în acest moment, pătrunde în interiorul 

spiritului vostru pentru a realiza comuniunea perfectă dintre Tatăl și copiii săi. 

24 Pentru unii, învățătura Mea va fi de neuitat, pentru că în viața lor va fi steaua care le va ghida pașii. 

Aceștia vor veni la timpul potrivit pentru a Mă urma și a fi martori ai revelațiilor Mele. Alții vor rătăci de 

pe cale fără a părea să știe pe Cine ascultau și nici care era adevărul pe care îl conținea acel cuvânt. Apoi 

vor trebui să rătăcească un pic mai departe până când va veni momentul încercărilor și vor simți că în 

adâncul ființei lor se ridică inspirația, amintindu-le de ceea ce au auzit cândva și căruia inima lor nu i-a 

acordat nicio importanță în acel moment. Mai întâi de toate, ascultați-Mă cu toții, fie că vă întoarceți, fie 

că Mă negați. Eu semăn în spiritul tău, unde numai eu am acces, pentru că există o singură cheie și eu o 

am. Când va veni momentul potrivit, lumina va izbucni din adâncul inimii tale, pe care o las astăzi în cea 

mai ascunsă parte a ființei tale. 

25 Eliminați întunericul din viața voastră, ignoranța, viciile, tot ceea ce vă îmbolnăvește corpul. 

Aduceți lumină în existența voastră și răspândiți iubirea spiritului vostru pe calea vieții semenilor voștri. 
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26 "Vremea noilor cunoștințe" au numit oamenii acest secol, dar eu vă spun să vă încredeți nu numai 

în lumina care vine din știință, ci și în darurile voastre spirituale. Nu uitați că nu numai cu pâine trăiește 

omul, ci și cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. 

27 Păstrați Cuvântul Meu în inimile voastre și, dacă vă folosiți de el, să nu fie pentru a vă lăuda în fața 

celor care nu cunosc această învățătură. Nu doriți să păreți a fi noii iluminați, pentru că niciunul dintre 

semenii voștri nu este lipsit de lumină. Dacă nu sunteți umili în a transmite moștenirea Mea, nu veți fi 

capabili să dați lumină. 

28 În prezent, las umanității o nouă carte, un nou testament: Cuvântul Meu din Era a Treia, Vocea 

Divină care a vorbit omului la desfacerea celui de-al șaselea sigiliu. 

29 Nu este necesar ca numele sau faptele voastre să rămână în istorie. În această carte, Cuvântul Meu 

va fi ca o voce răsunătoare și clară care vorbește veșnic inimii umane, iar poporul Meu va lăsa posterității 

urma pașilor săi pe această cale a spiritualizării. 

30 Lasă amintirea faptelor tale bune ca un exemplu pentru cei care vin după tine. Grăbiți-vă să vă 

ștergeți astăzi toate petele, pentru ca acestea să nu fie văzute de frații și surorile voastre. 

31 Scripturile primei ere au transmis istoria poporului lui Israel, păstrând numele copiilor săi, 

succesele și eșecurile sale, faptele sale de credință și slăbiciunile sale, gloria și căderile sale, pentru ca 

această carte să vorbească fiecărei noi generații despre evoluția acestui popor în închinarea sa față de 

Dumnezeu. Acea carte a transmis și numele patriarhilor care au iubit virtutea și dreptatea, modele de tărie 

a credinței, precum și numele profeților, clarvăzători ai lucrurilor viitoare, prin gura cărora Domnul vorbea 

întotdeauna când își vedea poporul în pragul pericolului. De asemenea, a transmis numele corupților, 

trădătorilor, neascultătorilor, căci fiecare incident, fiecare exemplu este o lecție și uneori un simbol. 

32 Când am locuit printre oameni în Iisus, m-am folosit de esența acelor scrieri, de sensul acelor 

opere, doar atunci când era necesar pentru a transmite învățătura Mea; nu am lăudat niciodată ceea ce este 

material și nesustanțial. Nu-ți amintești că am pomenit de neprihănitul Abel, că am lăudat răbdarea lui Iov 

și mi-am amintit de înțelepciunea și gloria lui Solomon? Oare nu am amintit de multe ori de Avraam și nu 

am vorbit despre profeți și nu v-am spus, cu referire la Moise, că nu am venit să desființez legea pe care el 

o primise, ci să o împlinesc? 

33 Dacă Hristos ar fi Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii - chiar și atunci aș putea lăuda 

doar binele și ar trebui să anulez răul. 

34 Viața mea a transformat viețile oamenilor. Moartea mea a deschis ochii orbiți de întunericul 

materialismului la lumina adevărului, iar cultul lui Dumnezeu a făcut un mare pas spre desăvârșire, 

deoarece dragostea pentru Mesia i-a făcut pe oameni să dobândească o nouă concepție despre dreptatea 

divină. Ca și cum un nou Dumnezeu ar fi apărut acelui popor, învățătura și lucrările Mele au făcut ca 

lumea să cunoască adevărul pe care oamenii nu l-au putut vedea înainte. 

35 Dumnezeu, Cel neschimbător, nu se putea schimba în adâncul ființei Sale față de copiii Săi. Ființa 

umană a fost cea care a descoperit adevărata natură a Tatălui atunci când s-a înălțat spiritual către 

Creatorul său pe scara iubirii și a spiritualizării pe care i-a arătat-o Hristos. Chiar și atunci când apostolii 

Mei învățau mulțimile în piețe, sinagogi sau piețe și trebuiau să se refere la vremuri trecute, ei foloseau 

doar acele exemple care lăsau o adevărată mărturie spirituală și renunțau la tot ceea ce era inutil. 

36 Acum că am venit la voi cu o instrucție spirituală extinsă, nu am uitat că voi toți simțiți nevoia de a 

cerceta acele cărți, pentru că, cu fiecare ocazie, în fiecare lecție, v-am învățat și v-am amintit ceea ce a fost 

- exemplele pe care nu trebuie să le uitați, învățăturile care au viață veșnică. Dar vă spun din nou: până 

acum am vorbit numai despre cele spirituale. Să nu credeți că vă interzic să citiți acea Carte a Primelor 

Timpuri, pentru că voi sunteți poporul trinitar. Nu știți că am spus: "Cercetați Scripturile"; dar acum 

adaug: "Rugați-vă înainte de a citi, pentru ca, studiind, să găsiți adevărata lumină și să nu cădeți în eroare, 

așa cum s-a întâmplat cu mulți pentru că au dat o interpretare falsă evenimentelor. Citiți, cercetați, dar veți 

găsi explicația semnificației în Cuvântul Meu din Era a Treia. 

37 De ce ar trebui, în acest moment, să le lăsați moștenire celor care vin după voi imperfecțiunile 

voastre, falsul vostru cult al spiritualității, neascultările voastre și obișnuința voastră cu sacrul? Credeți că 

operele dumneavoastră vă fac vrednic de a fi transmis de istorie? 

38 Când va veni timpul, vă voi lumina pentru ca poporul Meu, martor al manifestării Mele și al 

Cuvântului Meu, să formeze din discursurile Mele de învățătură cartea care va ajunge la toți oamenii, 
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astfel încât oamenii să găsească în ea doar Esența Divină a Maestrului, Adevărul Său Etern, Iubirea Sa și 

Revelația Sa, și să nu descopere niciodată prea-umanul purtătorului de cuvânt. 

39 Cei care Mi-au fost discipoli în această lucrare vor ști cum să separe neghina, astfel încât să 

rămână grâul pur; pentru ca sămânța Mea să germineze, trebuie să fie pură. 

40 Astăzi sunt prezent în fața privirii voastre spirituale, pentru ca voi să mă vedeți prin intermediul 

facultăților voastre spirituale. Prin ei vă trimit căldura mea divină, astfel încât să Mă simțiți în inimile 

voastre. Vreau să vă îndepărtez de tot ceea ce este inutil, de tot ceea ce este rău. Vă încredințez o grădină 

în care puteți cultiva toate virtuțile. Este necesar pentru a contracara păcatul; gândiți-vă cum a înflorit răul. 

41 Văd că inima ta tremură de bucurie când Mă auzi vorbind astfel, pentru că simți speranța că 

oamenii vor fi reînnoiți. În timp ce Mă asculți, simți impulsul de a merge în căutarea celui care a greșit, a 

păcătosului, a viciosului, pentru a-i vorbi cu adevărul Meu și a-l întoarce de pe calea cea rea. Binecuvântez 

aceste sentimente nobile care încep să se trezească în inimile voastre, dar vă spun: Dacă nu v-ați corectat 

mai întâi greșelile, dacă nu v-ați purificat inimile, nu va fi potrivit să vă prezentați în fața semenilor voștri 

pentru a le arăta păcatele. Doar cuvântul meu de pe buzele voastre nu va realiza miracolul convertirii 

oamenilor, ci va fi nevoie de exemplul vieții voastre. Atunci Cuvântul Meu va fi acceptat ca adevăr. 

42 Când discipolii mei s-au împrăștiat prin lume, în acea vreme, pentru a vesti învățăturile mele, nu s-

au mulțumit să repete cuvintele mele, ci le-au învățat și prin faptele lor, iar când au spus că au fost martori 

ai Celui care a murit pe cruce din dragoste pentru oameni, au făcut-o cu 

cuvinte și cu fapte, murind ca o jertfă asemenea Stăpânului lor. Eu vă spun: Cel care apără un adevăr și 

moare pentru el va fi crezut. Totuși, nu vă cer să faceți acest sacrificiu. Nu vreau ca voi să muriți pentru a 

dovedi adevărul Meu, ci vreau ca voi să trăiți și să mărturisiți cu viața voastră despre Cuvântul Meu care 

vă învață să vă iubiți unii pe alții. 

43 Vă așteaptă o nouă fericire: aceea de a vă servi semenii, de a-i ajuta să-și refacă viața, de a-i 

îndepărta de căile rele. 

44 Vedeți cât de indispensabilă este pregătirea voastră pentru a putea lua armele adevărului și pentru 

a-l ajuta să învingă în luptă? 

45 Mulți sunt cei care, după ce au auzit Cuvântul Meu divin, au dat mărturie despre el. Dar când nu au 

confirmat prin fapte ceea ce vorbeau buzele lor, au fost respinși și batjocoriți. Cu toate acestea, de îndată 

ce această mărturie a fost însoțită de fapte bune, ea a aprins credința unora și i-a făcut pe alții să fie atenți. 

46 Toată învățătura Mea are ca scop să vă pregătească pentru această bătălie despre care vă vorbesc, 

să vă întărească credința și să vă lumineze spiritul, astfel încât mărturia voastră să fie puternică. 

47 Vă repet mereu că oamenii se așteaptă intuitiv la venirea a ceva necunoscut. Această premoniție vă 

dă lumina spiritului, care arde ca o lampă în așteptarea împlinirii promisiunii mele. 

48 Nu vreți să fiți voi cei care aduc Vestea Bună în aceste inimi? Da? Atunci ascultați și înțelegeți 

învățătura Maestrului, ascultați și iubiți pe Tatăl și veți fi vrednici să vă slujiți semenii. 

49 Dacă te străduiești pentru nemurirea sufletului, nu te teme de venirea morții, care pune capăt vieții 

umane. Așteptați-o pregătită, ea se află sub comanda Mea și, prin urmare, vine întotdeauna la momentul 

potrivit și pe bună dreptate, chiar dacă oamenii cred adesea contrariul. 

50 Cel mai greu nu este că persoana moare, ci că atunci când părăsește trupul, sufletul său este lipsit 

de lumină și nu poate vedea adevărul. Eu nu vreau moartea păcătosului, ci pocăința lui. Dar dacă moartea 

devine necesară o dată - fie pentru a elibera un suflet, fie pentru a opri căderea unei persoane în ruină - 

atunci Justiția Mea Divină taie firul vieții din acea existență umană. 

51 În acel moment, când mulțimea, înfuriată de pasul greșit al adulterei, aștepta doar judecata Mea 

pentru a o ucide, deoarece oamenii credeau că aceasta era singura cale de a eradica complet păcatul acelei 

femei, le-am arătat că iertarea și cuvântul iubirii sunt viață pentru inimă și moarte pentru păcat. Lucrul 

meritoriu este de a realiza că păcatul moare, dar creatura trăiește. Prin urmare, nu era necesar ca acea 

femeie să dispară, ci păcatul ei. 

52 Dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi distrus deja în refuzul Meu de a păcătui. Dar vedeți, nu numai că nu 

vă iau viața, dar vă dau chiar un trup după altul pentru ca voi să învățați această Doctrină binecuvântată pe 

pământ - o Doctrină care, pentru că nu a fost înțeleasă de omenire, a devenit cauza pentru ca "Cuvântul" 

lui Dumnezeu să devină om pentru a vă învăța, prin nașterea, faptele și moartea Sa, care este adevărata 

soartă a omului în această lume. Aceasta este învățătura pe care nu ați trăit-o, pe care nu ați aplicat-o. Ce te 
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învață? Smerenia, adeziunea la voința divină, renunțarea la sine pentru iubirea celorlalți, devotamentul față 

de un ideal de evoluție spirituală ascendentă. Cel care îndeplinește această sarcină pe pământ nu va avea 

niciun motiv să se întoarcă la el, pentru că și-a lăsat deja sămânța bună. În acest sens îi va servi drept 

exemplu Hristos, care, după ce a dat un exemplu perfect pentru omenire prin viața Sa, nu s-a mai întors în 

lume ca ființă umană. 

53 Învățați să lăsați acest corp în sânul pământului atunci când va veni ceasul, dacă vreți să continuați 

să trăiți pentru cei pe care îi iubiți și dacă vreți ca ei să vă simtă. Dacă nu vreți să vă scufundați în tăcere și 

în gol și, în schimb, continuați să vă influențați frații și surorile pământene, pentru că înțelegeți că aceasta 

este ceea ce se numește cu adevărat viață, aflați deja că, așa cum spiritul vostru a renunțat la căminul său 

spiritual pentru a trăi pe pământ, tot așa a renunțat și la 

El va trebui să renunțe la fleacurile lumii atunci când se va întoarce în lumea spirituală. 

54 Dacă oamenii ar fi învățat să își lase cu predare trupul și tot ce au pe pământ, moartea lor ar fi 

ușoară; dar atâta timp cât există legarea de pământ și rebeliunea, durerea va fi cea care va separa sufletul 

de trup, combinată cu frica pentru ambele părți. 

55 Studiați învățătura Mea, discipoli, și veți înțelege de ce v-am spus prin Isus: "Împărăția Mea nu 

este din lumea aceasta". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 103  
1 Fiți atenți la ceea ce se întâmplă atunci când lăsați ceea ce este al vostru pe pământ pentru a veni să 

ascultați Cuvântul Meu sau pentru a vă ușura o durere. Când vă întoarceți la serviciu sau acasă, vi se pare 

că cineva a fost acolo pentru a vă reprezenta în absența dumneavoastră. Și așa este, ucenici, căci eu sunt 

cel care veghez asupra a ceea ce vă scapă în scurtele perioade de timp în care sunteți ocupați cu 

îndeplinirea sarcinii voastre spirituale. 

2 Luați acest lucru ca dovadă că ori de câte ori veți lăsa această lume în urmă pentru a vă dedica 

existența slujirii Mele, Eu voi veghea asupra celor pe care îi lăsați în urmă, pe care îi voi acoperi cu mantia 

Mea de pace, umplând cu Prezența Mea golul pe care îl lăsați cu ei. 

3 Înțelegeți că, dacă v-am învățat de mult timp cum să trăiți în lume ca niște copii ai lui Dumnezeu, 

acum vă pregătesc pentru a putea intra în viața spirituală care vă așteaptă după aceasta. Treceți prin această 

existență îndeplinind sarcina pe care ați adus-o cu voi pe pământ, astfel încât să puteți înțelege sensul vieții 

spirituale atunci când veți intra în ea. 

4 Nu evitați oamenii sub pretextul că păcatele lor vă sperie. Dacă Mă iubești, nu trebuie să nu Mă 

iubești în aproapele tău. Chiar acum, când pericolele și amenințările se adună asupra oamenilor, trebuie să-

mi dovediți că îi iubiți, că le compătimiți durerea și că sunteți gata să luptați pentru salvarea tuturor. Nu ai 

văzut cum ți-am venit mereu în ajutor în momentele de cea mai mare amărăciune pentru umanitate? 

5 Priviți și rugați-vă, oameni buni, misiunea voastră este clar definită, așa că nimeni să nu se întoarcă 

la Mine și să-mi spună că nu a putut face nimic pentru că nu a știut scopul pentru care a fost trimis. 

Lucrările voastre vor fi de caritate, de gândire comunitară și de pace. 

6 Noii mei discipoli care M-au ascultat în această perioadă și-au asumat responsabilitatea de a 

răspândi învățătura Mea și de a se asigura că lucrările lor sunt cea mai bună mărturie a adevărului pe care 

îl conține această învățătură. 

7 Trăind astfel în conformitate cu acest cuvânt, ei își vor fi îndeplinit sarcina pentru care au fost 

trimiși în această lume, iar mărturia lor va fi acceptată ca fiind adevărată. 

8 În toate timpurile M-am făcut cunoscut în oamenii care erau destinați să răspândească în întreaga 

lume cunoașterea și credința în Divinitatea Mea - un popor de spirite alese și nu de o anumită rasă, pentru 

că nu contează dacă îi găsesc întrupați într-o națiune sau alta, dacă vorbesc o limbă sau alta. 

9 De ce să împodobesc trupul omului cu frumuseți care aparțin doar spiritului? De ce ar trebui ca 

Domnul să se bucure doar de una dintre rasele care alcătuiesc omenirea? 

10 În acest timp, spiritul adevăratului Israel lucrează pretutindeni. Acestea sunt spiritele care simt 

prezența mea, care așteaptă venirea mea, care se încred în dreptatea mea. 

11 Când aceste cuvinte vor ajunge în alte locuri, mulți vor râde de ele; dar vă spun că ar fi mai bine 

pentru ei să nu le facă obiectul batjocurii lor, pentru că va veni ceasul în care se vor trezi din somnul lor 

adânc și vor realiza că și ei sunt copii ai poporului lui Dumnezeu. 

12 Aceste mulțimi de oameni care Mă ascultă astăzi pot cădea în eroare dacă nu studiază Cuvântul 

Meu și dacă nu se eliberează de modul lor de gândire pământeano-material. Aceștia pot avea aceeași soartă 

ca și poporul israelit din primele timpuri, care a auzit glasul Domnului, a primit legea și a avut profeți, 

motiv pentru care au crezut în cele din urmă că sunt singurul popor iubit de Dumnezeu - o gravă eroare de 

care marile suferințe, umilința, exilul și captivitatea ar trebui să-i elibereze. 

13 Trebuie să știți că iubirea mea nu v-ar putea diviza în funcție de rasă sau de credință și că atunci 

când vorbesc despre "poporul meu", este doar pentru că, încă din cele mai vechi timpuri, pregătesc spirite 

pe care le trimit pe pământ pentru a ilumina cu lumina lor calea omenirii. 

14 Ei au fost veșnicii rătăcitori care au trăit în diferite națiuni și au trecut prin multe încercări. În acest 

timp, au descoperit că legile umane sunt nedrepte, că expresiile umane ale sentimentelor nu sunt adevărate 

și că în sufletele oamenilor există o lipsă de pace. 

15 Cu toții ați experimentat o nouă încarnare și suferința pe care o experimentați este atât de severă 

încât îmi cereți să vă pun capăt existenței. Dar eu vă întreb: Nu știi că nu poți înceta să exiști și că, dacă 

suferi astăzi pe pământ, sufletul tău va continua să trăiască în aceeași încercare și după trecerea sa în lumea 

spiritelor, până când își va plăti datoria sau își va învăța lecția? În prezent, goliți o cupă foarte amară, 

pentru că vă aflați la sfârșitul unei etape de dezvoltare și la începutul alteia. Este vremea recoltei, când veți 
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primi roadele a ceea ce ați semănat în ultima "zi de muncă". Trebuie să se întâmple, deci, pentru ca atunci 

când câmpurile vor fi curate, să pot da din nou semănătorilor Mei să semene sămânța iubirii, care, bine 

îngrijită, vă va da roadele păcii și ale mântuirii. 

16 Erai prea bolnav și prea slăbit pentru a mai continua, simțeai că nu ai niciun ajutor. Ați căutat o 

lumină care să vă călăuzească spre un loc sigur și atunci am venit la voi, care erați pierduți în noaptea 

adâncă și nu știați unde mergeți. Am auzit plângerile voastre și v-am trimis pe Ilie, ca să vă ajute și să vă 

anunțe venirea Mea. 

17 Prezența Mea v-a făcut să tremurați de fericire și instantaneu v-ați simțit mângâiați. O, ucenici, nu 

uitați învățătura Mea din această zi. Astăzi ați învățat că tot ce ați cules este rodul muncii voastre și că 

după purificare vă veți simți liberi și scutiți de toate imperfecțiunile. - Vedeți multe semne care vă vorbesc 

despre marile încercări care trebuie să vină pe planeta voastră și, deși Mă auziți, nu vreți încă să Mă 

înțelegeți și nu v-ați rugat. Realizează că acesta este timpul pocăinței și al biruinței pentru voi, care știți ce 

trebuie să vină. Sunteți în pragul unei noi ere și totul vă cheamă la muncă. Priviți câmpurile fertile, 

pajiștile virgine, soarele puternic și revigorant și apele cristaline. Totul este conceput pentru ca tu să 

trăiești, să respiri și să-ți îndeplinești sarcina spirituală. Vă vorbesc la figurat și, de asemenea, vă arăt ceea 

ce va urma, pentru ca voi să studiați cuvintele Mele și să înțelegeți dorința Mea părintească. 

18 Nu vreau să interpretați greșit învățătura Mea și să vă închideți în mănăstiri ca să vă rugați și să 

abandonați oamenii. Lucrați pentru ei, eliberați-i de ignoranța și materialismul lor și aprindeți credința în 

ei. 

19 Trăiește în har, iubește dreptatea, fii blând, nu favoriza răul, dimpotrivă, împotrivește-te lui 

îndemnându-ți semenii la bine, atunci vei fi pregătit calea Duhului ca să nu se poticnească. Faceți toate 

acestea fără să vi se pară că este un sacrificiu. 

20 Suportă cu răbdare încercările prin care trebuie să treci, căci nimeni nu va fi scutit de ele. În felul 

acesta îi veți învăța pe semenii voștri perseverența în Legea Mea. 

21 Uniți-vă, nu vă negați unii pe alții pentru că practicați învățătura Mea în moduri diferite. Dacă din 

această cauză sunteți dezbinați, căutați pe frații și surorile voastre și iubiți-vă unii pe alții, cum vă iubesc 

eu pe voi. 

22 Așa cum eu m-am rugat în grădina de măslini pentru ca sufletele oamenilor să nu se piardă, așa și 

voi trebuie să vă rugați pentru semenii voștri. Văd câte lacrimi mai trebuie să verse oamenii pentru a fi 

purificați, dar mila mea îi susține și îi întărește pentru ca ei să nu se prăbușească pe drum. 

23 Discipoli, voi care ați primit de la Mine Cartea Cuvântului Meu - întăriți-vă chiar acum, astfel 

încât, atunci când veți bate la o ușă și nu vi se va deschide, să nu vă retrageți. Nu uitați că v-am spus să 

bateți la ușă o dată, de două ori și a treia oară în Numele Meu și că, dacă constatați că efortul vostru nu a 

reușit să îmbunătățească comportamentul semenilor voștri, să mă lăsați pe Mine și să vă continuați drumul 

fără să purtați amărăciune în inimă și cu atât mai puțin să vă doriți ca cei care nu au vrut să vă asculte să 

fie afectați de suferință. Înarmați-vă cu bunătate, căci nu știți în ce zi sau la ce oră va trebui să bateți la 

aceeași ușă, sau dacă nu vor întreba de voi. Numai dragostea și răbdarea vor putea înmuia inimile de piatră 

și, prin urmare, trebuie să fiți întotdeauna pregătiți. 

24 Vă spun din nou că nu trebuie să vă comportați ca niște judecători în ceea ce privește faptele 

semenilor voștri. Ori de câte ori discipolii Mei, mesagerii și emisarii Mei nu sunt ascultați, Îmi voi face 

auzită vocea în conștiința celor care au respins chemările Mele. Această voce va fi cea a Judecătorului, dar 

voi știți deja că în Judecătorul Divin există întotdeauna Iubirea Mea Tatălui. Nu este la fel cu voi, oamenii, 

care, de multe ori, când deveniți judecători ai semenilor voștri, nu vă mai dovediți a fi aproapele lor. 

Trebuie să îndepărtați orice sentiment rău din inimile voastre pentru a putea ajunge la sufletele oamenilor 

cu iubire. 

25 Nu-l iubi mai mult pe cel care te primește și îți dă credință decât pe cel care nu acceptă cuvântul 

tău. Când veți realiza acest progres, veți putea spune că începeți să Mă înțelegeți și să simțiți în ființa 

voastră o forță care vă va da curajul de a înfrunta cele mai mari încercări la care vă poate supune lumea. 

26 Pentru această instrucțiune pe care v-o dau, v-am dat deja un exemplu în Era a doua. Isus a atârnat 

pe cruce, Mântuitorul a murit în fața mulțimilor pe care le iubise atât de mult. Fiecare inimă a fost o ușă la 

care El a bătut. Printre mulțimea de spectatori se aflau omul care îi conducea pe mulți, prințul bisericii, 

vameșul, fariseul, bogatul, săracul, cel reprobabil și cel cu mintea simplă. Dar, în timp ce unii știau cine 
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este Cel care a murit în acel ceas, pentru că Îi văzuseră faptele și primiseră binefacerile Sale, alții, însetați 

de sânge nevinovat și avizi de răzbunare, au grăbit moartea Celui pe care îl numeau în batjocură "Regele 

iudeilor", fără să știe că El nu era doar Regele unui popor, ci și al tuturor popoarelor de pe pământ și al 

tuturor lumilor din univers. În timp ce Isus arunca una dintre ultimele Sale priviri asupra acelor mulțimi, 

Și-a înălțat cererea către Tatăl, plin de iubire milostivă și compasiune, spunând: "Tatăl Meu, iartă-le lor, că 

nu știu ce fac". 

27 Această privire îi cuprindea atât pe cei care plângeau pentru El, cât și pe cei care se ospătau cu 

agonia Lui, pentru că dragostea Maestrului, care era dragostea Tatălui, era pentru toți în mod egal. 

28 Vă spun vouă, discipolilor, în Legea mea a iubirii, că dacă nu puteți face fapte perfecte ca cele pe 

care le-am făcut eu în Isus, ar trebui cel puțin să faceți un efort în viața voastră pentru a vă apropia de ele. 

Îmi este de ajuns să văd puțină bunăvoință pentru a Mă imita și puțină iubire pentru aproapele vostru, iar 

Eu voi fi alături de voi și vă voi dezvălui harul Meu și puterea Mea în calea voastră. 

29 Nu veți fi niciodată singuri în această luptă. De vreme ce nu vă las singuri când sunteți împovărați 

de povara păcatelor voastre, credeți că vă voi lăsa singuri când veți merge pe drumul vostru sub greutatea 

crucii acestei misiuni de iubire? 

30 Înțelegeți-mă, ucenici, ca să mă luați ca exemplu. Mergeți până la fundul lucrărilor și cuvintelor 

Mele, pentru a descoperi esența învățăturii Mele. Aștept doar pregătirea voastră pentru a vă arăta timpul în 

care veți lucra, căci prin voi voi aduce oamenilor lumina mântuirii. 

31 Da, iubiți ucenici, eu sunt vița de vie. Luați vinul harului meu; mâine veți avea nevoie de el pentru 

a lupta. Pregătiți-vă acum când stați la masa Mea. Atunci, când va suna ceasul, nu te vei clătina și nu te vei 

clătina. Voi veți fi semănătorii Mei și, în credința voastră, veți acționa ca oamenii care cultivă pământul, 

semănând sămânța, punându-și toată încrederea, predarea și speranța în Dumnezeu. Așa vă vorbesc vouă, 

care nu știți de unde va veni ploaia pentru sămânța voastră sau pâinea pentru buzele voastre, dar vă asigur 

că nu veți duce lipsă de nimic. 

32 Nu uitați că victoria aparține celor perseverenți. Îndepliniți-vă sarcina pe pământ și, după ce o veți 

termina, veți putea pleca din această lume și vă veți duce în țara pe care v-am promis-o - Casa spirituală 

destinată copiilor Domnului. Puneți-vă nădejdea în Viața Veșnică și nu-i ascultați pe materialiștii care cred 

că învățătura Mea este un obstacol în calea progresului material al omenirii, pentru că ea vă vorbește 

întotdeauna de Viața Spirituală. 

33 Nu are dreptate nici cel care crede că trebuie să se gândească mereu la moarte și să disprețuiască 

ceea ce îți oferă această viață pentru că este trecătoare. El nu a înțeles interpretarea corectă a Cuvântului 

Meu, ba chiar nici măcar nu o cunoaște. 

34 Prima lege care a venit în mintea omului prin intermediul conștiinței a fost cea care îi spunea: 

"Creșteți și înmulțiți-vă". Dar acum vă spun că această lege nu se limitează la creșterea speciei umane, ci 

include și creșterea capacităților, virtuților și cunoștințelor voastre. 

35 Eu vă învăț să treceți prin lume lăsând o operă de iubire pentru cei care vin după voi. Oricine face 

acest lucru are ochii fixați pe veșnicie. Dacă existența voastră pe pământ vi se pare prea scurtă pentru a 

realiza o lucrare măreață, nu vă îngrijorați că moartea vă va opri munca, căci nu va fi așa, deoarece grija 

mea iubitoare este atotputernică și am mijloacele necesare pentru ca voi să o duceți la bun sfârșit. V-am 

dat o parte din munca de creație, de dezvoltare și de perfecționare și nimic nu vă va putea împiedica să 

ajungeți la scopul căii voastre. 

36 Îndeplinește-ți sarcina în armonie cu Creatorul și cu aproapele tău, iar la sfârșit, când totul se va 

încheia, vei fi infinit de fericit contemplând Opera Divină la care ai colaborat cu Tatăl tău. Cât de mare va 

fi această fericire în Spiritul Meu, și ce fericire inexprimabilă va fi în toți copiii Mei! 

37 Văd setea voastră de iubire, foamea voastră de lumină și dorința atât de mare pe care o aveți pentru 

Mine, iar Eu, Tatăl vostru, care am toate mijloacele la dispoziție pentru ca vocea Mea să ajungă la voi, am 

vrut să vă vorbesc prin intermediul intelectului uman, ca formă accesibilă pentru voi, pentru a vă ajuta să 

înțelegeți mesajele Mele spirituale. 

38 Numai puterea Mea a făcut ca păcătosul să devină un purtător de cuvânt al Cuvântului Meu. Dar 

oricine s-a îndoit de acest lucru a fost curând martor la transformarea ființelor umane prin care v-am dat 

Cuvântul Meu. Ați văzut gânduri de infinită înțelepciune izvorând dintr-o minte needucată, ați fost martori 

cum pe buzele păcătoșilor înflorește Cuvântul divin plin de lumină și bunătate. Purtătorii de cuvânt, 
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neobosiți în acest serviciu și devotați mie, au făcut posibil ca Spiritul meu să exprime acest mesaj către 

umanitate. 

39 Am primit mari mulțimi fără să favorizez niciunul dintre copiii mei. Printre ei se aflau atât cel care 

Mă iubește, cât și cel care Mă neagă, atât cel care crede în prezența Mea sub această formă, cât și cel care 

se îndoiește, iar Eu i-am primit pe toți cu același cuvânt de dragoste și cu aceeași mângâiere părintească. 

40 În aceste mulțimi am primit întreaga rasă umană. Când am vorbit acestui popor de aici, am adresat 

Cuvântul Meu tuturor oamenilor, pentru că mesajul Meu era pentru oamenii din acest timp și pentru cei 

din viitor. Ori de câte ori în mijlocul acestor mulțimi au venit oameni din alte țări, i-am primit cu dragoste 

în numele popoarelor lor și i-am pregătit să fie emisari și profeți printre cei care le aparțin prin rasă și 

limbă, i-am învățat să se roage și să vegheze pentru popoarele lor și i-am făcut veghetori pentru vremurile 

de încercare și persecuție. 

41 Dorința mea arzătoare, pe care ar trebui să o interpretați ca pe un mandat divin, este ca voi să 

duceți Cuvântul Meu în fiecare inimă unde este nevoie de el; să nu uitați că, așa cum voi ați venit în 

Prezența Mea plângând de foame și de sete, tot așa întreaga omenire se află într-o adevărată agonie a 

sufletului în acest ceas. 

42 Este deja aproape ziua în care oamenii vor înțelege semnificația pe care o are spiritul, pentru că 

mulți care se cred credincioși nu cred, iar alții care cred că văd, nu văd. Dar, odată ce vor înțelege 

adevărul, își vor da seama că ar fi copilăresc, nedrept și nerezonabil să continue să hrănească o entitate 

care aparține unei alte vieți cu roadele lumii. Atunci vor căuta lumina în religii și, în angoasa lor 

sufletească și în dorința lor chinuitoare de a găsi adevărul, vor elimina falsitatea doctrinelor și vor eradica 

tot ceea ce găsesc superficial și exterior în diferitele culte, până când vor descoperi esența divină. 

43 Vreau ca, atunci când vor veni aceste vremuri, să fiți pe deplin conștienți de tot ceea ce se întâmplă 

și de misiunea pe care trebuie să o îndepliniți. De aceea, vă spun încă o dată: ascultați, cercetați și 

înțelegeți Cuvântul Meu. 

44 Mi-e sete de iubirea ta, de aceea m-am apropiat de tine în acest timp, căci nu iubirea am găsit-o 

printre oameni, ci păcatul și egoismul. 

45 Oamenii din acest timp au uitat exemplele de învățătură și lucrările pe care Isus vi le-a lăsat ca 

moștenire a iubirii Sale. 

46 Nu ați imprimat acel Cuvânt în inimile voastre, căci dacă l-ați fi respectat cu adevărat, promisiunea 

Mea de a Mă întoarce la voi ar fi fost prezentă pentru voi, iar voi ați fi vegheat și v-ați fi rugat în așteptarea 

venirii Mele. Dar când am venit, v-am surprins dormind. Apoi am spus: "Ferice de cei care răspund fără 

rezerve la chemarea Mea, căci îi voi face stăpâni ai unei mari înțelepciuni. Unii s-au apropiat cu bună 

credință, alții au așteptat până când s-au văzut eliberați de învelișul trupesc pentru a-mi spune: "Iată-mă, 

Doamne, ca o pasăre care își părăsește închisoarea și își întinde aripile, vin la Tine pentru a face voia Ta". 

Dar voința Mea, oameni buni, a fost ca voi să faceți pași fermi pe calea spirituală încă din această lume, 

pentru că vreau ca trupul pe care vi l-am încredințat să nu mai fie un lanț sau o închisoare pentru suflet. 

Sufletul nu a fost creat pentru a fi un sclav al cărnii sau al lumii: este liber. Cu toate acestea, ignoranța 

spirituală și fanatismul religios au făcut din sufletul omului un sclav, târând cu el lanțurile întunericului, 

secol după secol. 

47 Acum vă arăt din nou calea, vă îndulcesc călătoria vieții voastre cu aroma Cuvântului Meu și îi dau 

fiecăruia crucea sa de iubire, pentru ca el să urce pe vârful muntelui cu povara sa și să-și termine lucrarea 

pe el. Nimeni care este ucenicul meu să nu aibă intenția de a veni la mine fără crucea sa, pentru că atunci 

nu va fi recunoscut ca apostol al învățăturii mele. 

48 Sunt mulți oameni care pretind că urmează învățătura Mea, alții care cred că Mă iubesc, dar iubirea 

lor este falsă pentru că nu pun în practică învățătura Mea și pentru că nu au trăit niciodată în legea Mea. 

Nu vreau ca voi să fiți ca ei, ci să începeți să simțiți cu adevărat iubire și milă. Nu vă lăudați cu ceea ce v-

am dat, nici cu ceea ce faceți, chiar dacă simțiți adesea că inima din pieptul vostru pare să explodeze de 

bucurie după ce ați făcut o faptă bună sau v-ați făcut vrednici de o minune. 

49 Predarea mea este caracterizată de simplitate. Ea dezvăluie în limbaj spiritual valoarea sau meritul 

pe care trebuie să-l aibă fiecare dintre faptele tale pentru a fi recunoscută de Domnul tău. Vă spun cu 

adevărat că spiritul vostru discerne deja, în virtutea luminii pe care a obținut-o, dacă o lucrare este sau nu 
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suficient de valoroasă pentru a o oferi Tatălui. Aceasta este învățătura cu care vă voi hrăni spiritul în acest 

moment. 

50 Din vinul care este în acest pahar voi picura picătură cu picătură pe buzele tale până în ziua plecării 

Mele. Dar nu vă întristați, pentru că așa cum voi Mă auziți pe Mine, așa M-au auzit și apostolii Mei în a 

Doua Epocă, când le-am spus: "În curând voi pleca și vă voi lăsa în locul Meu ca să-i învățați pe semenii 

voștri". Ei au trăit cu Mine, au suferit alături de Stăpânul lor, au văzut lucrările Mele și au auzit cuvintele 

Mele. Dar nu erau singurii, căci viața Mea era publică, iar martori ai Cuvântului Meu erau atât mințile 

simple, săracii și cei blânzi de inimă, cât și păcătoșii, fariseii, cărturarii, vameșii, guvernatorul, 

funcționarul public și centurionul. 

51 Am vorbit cu fiecare și le-am dat lumina Mea în funcție de nevoile lor spirituale. 

52 În același mod, v-am vorbit în acest moment și m-am făcut cunoscut tuturor în plină zi, pentru ca 

fiecare să-și asume rolul pe care îl merită în lucrarea mea și să-l îndeplinească. Cât de frumoasă va fi 

răsplata pe care o va primi spiritul tău atunci când va părăsi învelișul trupului. Faceți-vă demni de această 

recompensă, dar, prin urmare, eliberați-vă de întunericul ignoranței, astfel încât să nu deveniți suflete 

rătăcitoare, fără direcție și fără scop. 

53 Slujiți și iubiți umanitatea, care este sora voastră și care este afectată de dreptatea mea în aceste 

momente. Iată, nu există inimă care să nu fi băut paharul amărăciunii. În acest timp, durerea îi însoțește pe 

toți oamenii, dar prin ea voi fi căutat și prin ea oamenii vor simți durerea de a mă fi rănit. 

54 Unii așteaptă revenirea lui Mesia, dar în ce fel Mă așteaptă ei pe Mine? când veți lua în sfârșit notă 

de faptul că Mă manifest din nou omenirii în acest moment? Cu adevărat vă spun că Lumina Mea a ajuns 

la toate națiunile prin mesagerii Mei care au venit în omenire ca precursori ai celei de-a treia Revelații a 

Mea. 

55 Șapte națiuni vor fi alese pentru a crea pacea mondială și va exista o adevărată fraternitate între 

oameni; în ele mă voi revela. Astăzi, i-am găsit prinși în războaie fratricide, dăruiți viselor lor de măreție și 

foamei lor insațiabile de putere. Din această națiune (mexicană) voi trimite un ambasador al bunăvoinței la 

marile națiuni ale lumii pentru a le vorbi despre pace, iar când vor pune capăt războiului, lumina 

concordiei și a păcii va ajunge la spiritele lor. Dar această lumină nu va apărea din Est sau din Vest, ci va 

coborî din Spiritul Meu peste spiritul oamenilor. 

56 Pregătiți-vă pentru ca cei destinați acestei misiuni să poată pleca în națiuni la momentul potrivit și, 

după ce vor face ca noul meu cuvânt să fie auzit peste tot, copacul puternic își va lăsa ramurile, umbra și 

fructele să ajungă la toți copiii săi. Atunci trebuie să vă dublați eforturile și zelul pentru ca Doctrina Mea 

să nu sufere corupție și pentru ca oamenii ignoranți și imprudenți să nu taie ramuri din copacul care v-a 

fost încredințat cu intenția de a ridica din ele copaci străini. 

57 Lucrarea Mea va fi făcută cunoscută în puritatea și perfecțiunea în care v-am dezvăluit-o - fără 

ritualuri sau obiceiuri exterioare. 

58 Când o recunoașteți ca fiind atât de perfectă, vă simțiți nedemni de ea și vă întrebați: "De ce s-a 

întors Tatăl la noi, dintre toți oamenii, pentru a ne-o dezvălui?". Dar eu vă spun că sufletul vostru, în ciuda 

imperfecțiunilor pe care le aveți în legătură cu el, a atins o mare dezvoltare în lungul său drum al vieții. 

Dar nu veți conștientiza încă măreția acestei manifestări, ci numai după ce voi retrage Cuvântul Meu 

printre voi. Atunci veți înțelege binele pe care l-ați avut și veți fi plini de fericire că M-ați avut printre voi. 

59 Adevărat vă spun că la masa Mea de iubire ați mâncat și ați băut, ucenici iubiți. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 104  
1 Umanitate, voi îmi arătați dorința voastră de pace. La aceasta vă spun că omul care nu iubește nu 

poate avea pace. Am auzit petițiile voastre în care spuneți: "Pace pe pământ oamenilor de bunăvoință". 

Dar nu ați înțeles că voința bună nu poate veni decât din întoarcerea la bunătate și dreptate, care sunt 

roadele iubirii. 

2 Odată ce iubirea va domni printre oameni, veți simți pretutindeni prezența păcii mele. Căci 

armonia cu regatele naturii și cu întregul vostru mediu, pe care le-ați distrus, se va întoarce, iar această 

fericire va fi asemenea mesajului pe care vi l-au transmis îngerii când v-au spus: "Glorie lui Dumnezeu în 

cele mai înalte ceruri, iar pe pământ pace oamenilor de bunăvoință". 

3 Sunt multe lucruri pe care le-ați explorat prin intermediul științei și totuși nu ați reușit să 

descoperiți o relație atât de strânsă între om și spiritual, între creatura umană și Creatorul său. 

4 Cum poate fi normală viața unei ființe care se abate de la calea pe care i-o arată Legea Creatorului? 

Vedeți cât de mult a muncit omul încercând să descopere căi care sunt în afara căilor pe care legile Mele 

de iubire și dreptate le indică. 

5 Lumea voastră este plină de artificialitate și de falsitate, iar acest lucru se datorează faptului că v-

ați îndepărtat de mult timp de ceea ce a vrut Tatăl. 

6 Extrem de mare este încercarea la care am supus spiritul ori de câte ori l-am trimis să trăiască pe 

pământ cu misiunea de a persevera în Legea mea. De aceea, v-am căutat de fiecare dată când v-ați rătăcit, 

v-am iertat neascultarea și aberațiile și v-am oferit noi oportunități. A fost voința Mea ca prin severitatea 

încercărilor voastre să simțiți puterea și abilitățile pe care le-am pus în spiritul vostru, precum și răsplata 

promisă copiilor credincioși care rămân în poruncile Mele. 

7 Fiți întotdeauna conștienți de faptul că, dacă răsplata pe care v-o promit este mare, meritele voastre 

trebuie să se dovedească, de asemenea, demne de promisiune. 

8 Eu am plantat pomul științei și nu-l voi tăia, pentru că fructele lui aparțin vieții. Dar nerăbdarea, 

curiozitatea și ambiția umană i-au îndoit ramurile. 

9 În dragostea Mea divină pentru creaturile umane, le permit să cerceteze lucrările Mele și să se 

folosească de tot ceea ce a fost creat, astfel încât să nu aibă niciodată motive să afirme că Dumnezeu este 

nedrept pentru că își ascunde înțelepciunea de copiii Săi. Eu v-am format și v-am dat darul liberului arbitru 

și l-am respectat, deși omul a abuzat de această libertate și astfel M-a ofensat și a profanat Legea Mea. Dar 

astăzi îi fac să simtă mângâierea iertării Mele și îi luminez spiritul cu lumina înțelepciunii Mele, astfel 

încât, unul câte unul, copiii Mei să se întoarcă pe calea adevărului. 

10 Spiritul Adevărului, care este lumina Mea, strălucește în conștiințe, pentru că trăiți în vremuri 

anunțate, în care orice mister vă va fi luminat, pentru ca voi să înțelegeți ceea ce nu a fost corect interpretat 

până acum. 

11 Concepția falsă pe care omul o avea despre dreptatea Mea în primele timpuri va dispărea în cele 

din urmă pentru a face loc adevăratei cunoașteri a acesteia. Dreptatea divină va fi înțeleasă în cele din 

urmă ca fiind lumina care izvorăște din iubirea perfectă care există în Tatăl vostru. 

12 Acel Dumnezeu, pe care oamenii îl credeau răzbunător, crud, răzbunător și neiertător, va fi simțit 

din adâncul inimii ca un Tată care își dă iertarea pentru greșelile copiilor Săi, ca un Tată care îl convinge 

cu dragoste pe păcătos, ca un Judecător care, în loc să îl condamne pe cel care a greșit grav, îi oferă o nouă 

șansă de mântuire. 

13 Câte imperfecțiuni Mi-au atribuit oamenii, în ignoranța lor, pentru că Mă credeau capabil de 

mânie, deși numai mânia este o slăbiciune umană! Atunci când profeții v-au vorbit despre "mânia sfântă a 

Domnului", eu vă spun acum să interpretați această expresie ca pe o justiție divină. 

14 Poporul din prima eră nu ar fi înțeles o altă formă de exprimare, și nici licențioșii sau libertinii nu 

ar fi luat în serios avertismentele profeților, dacă aceștia nu le-ar fi vorbit în această formă. Era necesar ca 

inspirația mesagerilor Mei să fie exprimată în cuvinte care să impresioneze creierul și inima acelor oameni 

cu o dezvoltare spirituală redusă. 

15 Pentru a vă oferi o imagine fidelă și adevărată a ceea ce este dragostea și dreptatea Tatălui, v-am 

trimis Cuvântul meu pentru a vă dezvălui dragostea mea prin Isus. În Hristos l-ați văzut pe Regele 

umilinței și al blândeții, Regele care a preferat coroana umilitoare și dureroasă de spini în locul coroanei 
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regale a vanității umane. În calitate de Judecător, L-ați văzut judecând acțiunile păcătoșilor într-un mod 

diferit de cel cu care sunt obișnuiți oamenii. El a predicat iertarea atunci când v-a dat acea învățătură în 

care v-a spus: Dacă primiți o palmă pe obraz de la un semen, oferiți-i și celălalt obraz în semn de iertare cu 

blândețe; dar după aceea și-a confirmat cuvintele prin fapte. 

16 Cât de teribilă a fost pocăința păcătosului când s-a simțit îmbrățișat de lumina privirii blânde și 

binevoitoare a lui Isus! 

17 Câte miracole s-au petrecut sub influența iertării acelui Maestru al Iubirii! Motivul era că iertarea 

Sa era adevărată și judecata Sa perfectă, deoarece acestea izvorau din dragostea infinită pe care Dumnezeu 

o are pentru creaturile Sale. Dar trebuiau dezvăluite omenirii mult mai multe lucruri decât cele învățate, 

pentru ca ea să înțeleagă semnificația acelor exemple de învățătură. Astfel, o nouă eră și o nouă revelație a 

spiritului Meu au fost anunțate omenirii, iar împlinirea acestei promisiuni o vedeți realizată în acest 

Cuvânt de lumină, care este înțelepciune pentru spiritul vostru și mângâiere pentru inima voastră. Cine 

altcineva în afară de Mine ar putea fi Duhul adevărului și al mângâierii? 

18 Iată-mă aici - prezent, manifestat, vizibil oricărei priviri spirituale, răspândind lumină pe căile 

Spiritului, pentru ca voi să înțelegeți tot ceea ce a fost revelat de-a lungul veacurilor. 

19 Acum poți spune din adâncul inimii și al spiritului tău: "Tată, în sfârșit Te-am văzut, în sfârșit Te 

cunosc". Dar când veți fi capabili să Mă iubiți cu adevărat? 

20 Vă vorbesc în același mod de exprimare în care am vorbit în Era a doua, cu aceeași iubire și 

aceeași înțelepciune, pentru că sunt neschimbat; dar voi, ca discipoli, faceți în prezent un alt pas pe calea 

mea. Vă hrăniți cu acest Cuvânt și sunteți plini de fericire când simțiți prezența Mea aproape de voi. 

21 Un cântec de iubire și de mulțumire se ridică din spiritul tău către Mine, pentru că ți-am acordat 

acest har. 

22 Oameni buni, continuați să vă reîmprospătați spiritul, iar voi, umanitate, întoarceți-vă din nou la 

Mine, reveniți pe calea cea bună. Slujiți-vă unii pe alții și faceți semenilor voștri ceea ce vă fac Eu vouă, 

căci în felul acesta Mă veți sluji și Mă veți iubi. 

23 Căutați-Mă ca Tată, ca Medic, ca Stăpân, și Eu voi fi foarte aproape de voi. Cereți-Mi și vă voi da, 

dar faceți un efort pentru a Mă lua drept exemplu, chiar dacă este vorba doar de una dintre acțiunile sau 

gândurile voastre din fiecare zi; atunci Eu Mă voi ocupa să fac rodnic ceea ce veți face în numele Meu. 

24 Fiți conștienți de faptul că viața voastră pe pământ este scurtă și că atunci când veți ajunge la 

sfârșitul ei va trebui să dați socoteală de ceea ce ați semănat. 

25 Când Cuvântul Meu va fi ajuns în adâncul inimilor voastre și veți fi gata să Mă urmați, vă veți uni 

în Mine pentru a lupta și nu vă veți odihni până când nu veți vedea lumea convertită și întorcându-se la 

calea cea adevărată. 

26 Umanitatea se teme și suferă, iar durerea ei ajunge și la spiritul Mamei voastre Cerești. Ce durere 

ar putea să o chinuie pe copilă care să nu fie simțită de ea? Dar mijlocirea ei te salvează, iar inspirația ei te 

invită să mergi pe calea spiritualizării. 

27 Te-am trimis pur pe pământ, așa că te vei întoarce la Mine. Dar cât de mult va trebui să te lupți 

pentru a-ți recăpăta puritatea care a fost a ta. De aceea, este necesar să veghezi, să te rogi și să meditezi 

pentru a nu mai cădea în ispită și să începi să urci pe munte fără să mai zăbovești în ascensiune, ca să 

ajungi în vârf. 

28 Roagă-te în acest moment pentru ca spiritul tău să aducă un mesaj de pace semenilor tăi. "Cereți și 

vi se va da; căutați și veți găsi." Eu v-am învățat acest lucru, iar Cuvântul Meu se împlinește în orice 

moment. 

29 Iubiți lucrători, am binecuvântat spiritul vostru pentru ca el să găsească mântuirea și, la rândul său, 

să-i elibereze pe frații și surorile sale de păcat. În prezent, vă purificați pentru a fi demni de Prezența Mea. 

Mâine, când veți fi cu adevărat puternici, îi veți ajuta pe semenii voștri să se elibereze de păcat. Vă iubesc 

spiritul, îi iubesc pe toți copiii mei și de aceea mă străduiesc pentru mântuirea voastră. 

30 Iată-mă aici, invitându-vă la pace, acea pace pe care și oamenii o doresc în secret, doar că în 

căutarea ei nu au ales căile care duc la ea. Vă spun cu adevărat, secretul păcii stă în practicarea 

învățăturilor mele și tocmai de la aceasta s-a îndepărtat omenirea. Spuneți-Mi dacă această lume, care 

păcătuiește, rănește, ucide, dezonorează și profanează, trăiește în Doctrina pe care a predat-o Isus, și veți 

vedea că trăiește foarte departe de învățăturile Mele. 
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31 Există mulți oameni care consideră că învățăturile Mele sunt inoportune, dar motivul este că 

materializarea lor nu le permite să descopere sensul etern al învățăturilor Mele. 

32 Legea Mea este neschimbătoare. Oamenii, cu culturile, civilizațiile și legile lor, sunt trecătoare, iar 

din toate acestea supraviețuiește doar ceea ce Duhul Sfânt a construit prin faptele sale de iubire și milă. El 

este cel care, după fiecare "zi de muncă", după fiecare încercare, când consultă izvorul Înțelepciunii 

divine, privește stânca neclintită a Legii mele și cartea mereu deschisă care conține învățătura Duhului. 

33 O, dacă toți oamenii ar vrea să vadă lumina răsărită a acestei epoci - câtă speranță ar fi în inimile 

lor! Dar ei dorm. Ei nu știu nici măcar cum să primească lumina pe care le-o trimite zilnic steaua regală, 

acea lumină care este ca o imagine a luminii care radiază de la Creator. Te mângâie și te trezește la lupta 

zilnică a existenței, fără ca cei care sunt insensibili la frumusețile creației să se oprească câteva clipe 

pentru a-mi mulțumi. Slava cerească ar putea trece pe lângă ei fără ca ei să-și dea seama, pentru că se 

trezesc mereu plini de griji și uită să se roage pentru a căuta putere spirituală în Mine. Nici nu caută 

energii pentru corp în izvoarele naturii. Cu toții aleargă în grabă și muncesc fără să știe pentru ce, fără să 

aibă un scop clar în minte. Tocmai în această luptă insensibilă și fără sens pentru existență și-au 

materializat sufletele și le-au făcut egoiste. 

34 Atunci, când sunt uitate legile spiritului, care sunt lumina vieții, oamenii se anihilează, se sinucid și 

își smulg pâinea, fără să audă vocea conștiinței, fără să se gândească, fără să se oprească să reflecteze. Dar 

dacă cineva i-ar întreba cum își judecă ei viața actuală, ar răspunde imediat că niciodată în trecut nu a 

strălucit atâta lumină în viața oamenilor ca acum și că știința nu le-a dezvăluit niciodată atâtea secrete. Dar 

ar trebui să spună acest lucru cu o mască de fericire în fața feței lor, pentru că în inima lor se ascundeau 

toată suferința și mizeria lor mentală. 

35 Pe măsură ce omenirea se trezește și privește lumina acestei zări, Vocea Mea nu încetează să 

vorbească spiritului vostru și durerea nu încetează să purifice inimile. 

36 Binecuvântați sunteți voi, copiii mei, care v-ați unit în rugăciune, pentru că în acest moment cei 

puternici îi ridică pe cei slabi, omul de credință i-a încurajat pe cei șovăielnici, iar cel care poate vorbi cu 

Tatăl său l-a învățat rugăciunea pe cel care nu știe cum să o facă. În acest fel, începătorii îi iau ca model pe 

discipoli. 

37 Când Cuvântul Meu iese de pe buzele purtătorului de cuvânt, Eu mă întâlnesc cu oamenii pregătiți 

și care Mă așteaptă. Atunci mila Mea intră în inimi pentru a da fiecăruia în funcție de nevoile sale. În 

aceste momente ale manifestării mele, știu care dintre voi mă caută doar în dorința de a găsi un remediu 

pentru un rău și îi descopăr pe cei care, în ciuda nevoii lor de ajutor, uită de nevoile lor pentru că vor mai 

presus de toate să fie discipolii mei. Înțelegerea și bunăvoința divină cu care vorbesc fiecărei inimi sunt 

focul cu care imprim Cuvântul Meu în spiritul vostru, astfel încât să fie de neuitat. Vă spun cu adevărat că, 

ori de câte ori Învățătura Mea a ajuns în adâncul unei inimi, este o sămânță care germinează și se 

înmulțește. 

38 Momentul în care ați auzit Cuvântul Meu pentru prima dată sau ați primit sămânța în inima voastră 

aduce judecata asupra spiritului vostru, la fel cum va fi și atunci când veți avea roade (din viața voastră) pe 

care să Mi le arătați. În acest moment vă ofer o ocazie prețioasă pe pământ pentru a vă purifica sufletul, iar 

când vă veți întoarce în casa eternă, veți veni liniștiți și bucuroși, plini de lumină și de merite, pentru a vă 

bucura de pacea Mea. 

39 Lumea este o vale a ispășirii în care omul păcătuiește pe de o parte și se purifică pe de altă parte. 

Cu adevărat vă spun că dincolo este diferit de ceea ce cunoașteți pe pământ, pentru că oricine ajunge în el 

afectat de păcat și impuritate trebuie să îndure suferințe foarte mari, infinit mai mari decât cele pe care le-a 

suferit ca om, pentru că - fiind acum în spiritual - conștiința este ascultată cu mai multă claritate de suflet, 

care în fața unei purități atât de mari ar vrea să piară sau cel puțin să se întoarcă în lumea materială pe care 

a părăsit-o, unde, în opinia sa, multiplele sale imperfecțiuni nu au fost băgate în seamă. 

40 Pe lângă toate acestea, vă spun că tot ceea ce vă înconjoară pe pământ nu este mai puțin pur decât 

ceea ce există în împărăția spirituală și că, dacă vi se pare că sunteți mai puțin impuri aici pe pământ decât 

în lumea de dincolo, aceasta este doar o părere care provine din puțina claritate cu care judecați binele și 

răul cât timp vă aflați în corpul material. 

41 Unul dintre motivele pentru care v-am dezvăluit învățătura mea spirituală în acest moment este 

acela de a ajuta sufletul vostru să se ridice la viața care îl așteaptă, învățând să se supună de bunăvoie 
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purificării și să extragă din suferință și din încercări toate beneficiile și lumina pe care le conțin, pentru ca 

el să recunoască deja aici - atât cât îi este permis - calea pe care trebuie să o parcurgă cândva. Vedeți ce 

ocazie prețioasă este viața pe pământ, pentru ca sufletul, atunci când se întoarce (în lumea de dincolo), să 

nu trebuiască să se rușineze de faptele sale și de trecutul său, pentru ca să nu se poticnească pe această cale 

și să nu se rătăcească pentru că crede că vede întuneric acolo unde există doar lumină. Omul din acest timp 

este acum pregătit să înțeleagă revelațiile spirituale. Cuvântul meu a venit exact la momentul potrivit, cel 

al trezirii umanității. 

42 Dacă observați pe drumurile voastre oameni care dau dovadă de înapoiere spirituală prin faptele lor 

sau prin modul lor de gândire în fața revelațiilor Mele, nu vă descurajați, căci trebuie să știți că niciodată 

toți oamenii nu au mărșăluit în același ritm. Aveți încredere că deja le las cuvintele care îi vor trezi când va 

veni timpul. 

43 Acele cuvinte pe care nu le puteți înțelege în prezent sunt chiar cuvintele pe care le vor înțelege 

acei oameni. 

44 Astăzi M-ați chemat și Mi-ați spus: "Doamne, Doamne, vino la noi". Unii au făcut-o pentru a cere 

iertare pentru fărădelegile lor, alții pentru a cere ușurare pentru suferințele lor, iar alții, cei mai puțini, 

pentru a-mi mulțumi pentru binefacerile mele. Imediat am venit la toți, fără să mă opresc să judec în ce 

scop m-ați chemat, căci tot ce contează pentru mine este că voi m-ați chemat. 

45 Dacă toți ar întreba de Mine, le-aș spune același lucru ca și vouă: Nu am venit să mă uit la petele 

voastre sau să vă judec păcatele, ci să vă ascult plângerile și să alin durerea care vă face să suferiți. 

46 Cei care m-au uitat pentru o vreme sau cei care în cele din urmă m-au negat, au simțit uneori 

dorința de a mă vedea și de a mă auzi, întrebându-se în sinea lor unde sunt și cum ar putea să mă găsească. 

47 Spiritul este cel care are nevoie de divin și, în setea sa de lumină, plânge trist în închisoarea cărnii. 

Dar chiar în acel moment aude o voce blândă care îi spune: "Iată-mă!". Nu v-am uitat și nici nu M-am 

îndepărtat de voi. Nu M-am putut îndepărta pentru că sunt în fiecare dintre voi. Dar dacă vreți să Mă găsiți 

- templul Meu este pretutindeni: în căminul vostru, la serviciu, pe drum, înăuntrul și în afara voastră, în 

fiecare loc unde construiți un altar de spiritualizare sau unde, prin credința voastră, aprindeți o lampă care 

luminează calea aproapelui vostru. 

48 Atunci când un om și-a întrebat Domnul și a reușit să audă răspunsul în tăcerea inimii sale, a 

descoperit secrete mai mari decât toate cele pe care natura i le-ar putea dezvălui prin intermediul științei. 

Această persoană a descoperit cu adevărat sursa din care provine toată înțelepciunea. 

49 Persoana care - împinsă de durere și frică - a reușit să se conecteze spiritual cu Domnul său și care 

simte că El se revelează în rugăciunea sa, în cunoașterea sa intuitivă sau în încercările sale, și-a construit 

un sanctuar în care poate găsi prezența Tatălui său ori de câte ori se pregătește lăuntric. 

50 Suferința care îi apasă pe oamenii din acest timp îi conduce pas cu pas, fără să-și dea seama, spre 

porțile sanctuarului interior, în fața căruia - neputând merge mai departe - vor întreba: "Doamne, unde 

ești?". Iar din interiorul templului se va auzi vocea blândă a Maestrului, care le va spune: "Sunt aici unde 

am locuit întotdeauna - în conștiința voastră". 

51 Pentru a vă ajuta în dezvoltarea voastră, lumina mea se află pe calea voastră; de aceea, nu vă temeți 

să vă rătăciți. Îmbrăcați-vă cu ascultare și faceți voia Mea. În acest fel, veți putea să realizați lucrări 

mărețe, așa cum este datoria fiecăruia dintre discipolii mei. 

52 Cel care trăiește în ascultare nu are nevoie să-i ceară nimic Domnului său, pentru că înțelege că nu 

poate duce lipsă de nimic. Pe de altă parte, cel care merge pe marginea virtuții va trebui să întrebe la 

momentul potrivit, pentru că simte că pacea îl părăsește și că îi lipsește puterea. Atunci își va da seama că 

bunurile spiritului nu sunt la fel de ușor de obținut ca și satisfacțiile lumii. 

53 În împărăția Mea există o ușă mereu deschisă și o masă mereu așezată care așteaptă sosirea celui 

care umblă obosit pe pământ. Cât am sperat ca oamenii să caute aceste alimente spirituale în mijlocul 

păcii. Dar atunci când o vor cere, va fi cu o durere profundă. Cu toate acestea, masa va fi întotdeauna la 

locul ei și nimeni nu va fi privat de pâine. 

54 Mila mea așteaptă pocăința și reînnoirea umanității pentru a se revărsa asupra celor care s-au pătat 

odată cu noroiul păcatului, dar care apoi s-au purificat în iubirea pentru Domnul lor. Acesta este banchetul 

la care sunteți cu toții invitați și la care Tatăl vostru va împărți pâinea și va oferi vinul vieții copiilor săi 

atât de iubiți. 
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55 V-am avertizat chiar atunci când am coborât pe pământ pentru a vorbi cu omenirea. Am vrut ca 

omenirea să vegheze și să se roage, pentru ca întunericul să nu-i surprindă nepregătiți. Dar marile națiuni 

ale pământului nu au vegheat și războiul a trecut peste ele, pedepsindu-le aroganța și lipsa de milă 

reciprocă. Priviți națiunile străvechi, cum sunt împovărate de povara marii lor mizerii. Cât de mult au 

suferit din cauza aroganței lor. Acum au apărut noi națiuni care sunt, de asemenea, orbite de dependența de 

putere și bogăție, fără ca experiențele celor dintâi să le fi împiedicat să facă acest lucru sau să fi ascultat 

vocea rațiunii sau a conștiinței. Orbiți de încrederea pe care o au în puterea lor, s-au crezut în cele din 

urmă atotputernici și de aceea aleargă după un scop pe care îl consideră corect, fără să înțeleagă că sunt pe 

cale să se arunce în abis cu o viteză uluitoare. 

56 Cine sunt aceia care, în mijlocul haosului, își ridică ochii spre firmament pentru a cere pace și 

iertare pentru cei care, în iluzia lor, nu mai pot recunoaște sau auzi vocea justiției conștiinței lor? Cine 

este, dacă nu cei care iubesc pacea? Ei trebuie să fie veghetorii care "veghează" pentru întreaga omenire în 

zilele de vizitare care se apropie. 

57 Rugăciunile lor vor face ca pacea să vină la cei care au nevoie de lumină în spiritul lor. Rugăciunea 

duhovnicească este un mesaj care ajunge la inima celor pentru care se roagă și este ca o mantie de pace 

peste cei nevoiași atunci când mai multe inimi s-au unit pentru a se ruga pentru ei. Primesc din multe 

puncte ale pământului această rugăciune trimisă de cei care se ridică pentru pacea lumii. 

58 Fiți perseverenți în rugăciunea voastră pentru pace, pentru că astfel vă veți uni cu toți cei care se 

roagă în același mod. Țineți mantia păcii peste războiul care încolțește omenirea, iar în orele de luptă 

întindeți-o peste semenii voștri. Îți amintești că ți-am dat darul păcii veșnice și că te-am numit Israel, care 

înseamnă "puternic"? - oameni, nu vă ascundeți din inimă amintirea a ceea ce v-am descoperit și nici 

bogățiile pe care știți că le deține spiritul vostru. I-am proorocit lui Iacov că poporul său se va înmulți ca 

nisipul mării și că va aduce pacea între popoare. Rugați-vă, ucenici iubiți, și Cuvântul Meu se va împlini în 

voi, căci voi faceți parte din poporul Meu, al cărui destin este să fie binecuvântare între toate popoarele 

pământului. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 105  
1 Din acest cuvânt veți face o carte care va rămâne pe pământ pentru ca oamenii să găsească calea 

spre spiritualizare. Mulți dintre ei îi vor nega adevărul, dar mulți vor afirma, de asemenea, că toate 

afirmațiile sale sunt corecte. 

2 Din generație în generație, darurile Duhului se vor manifesta mai puternic și mai clar, iar acest 

fapt, care se va manifesta chiar și în cei mai îndoielnici și mai necredincioși, va fi mărturia adevărului a tot 

ceea ce v-am anunțat în vremurile trecute și v-am confirmat în aceasta. 

3 Vă dați seama cu ce putere de pătrundere a răsunat Cuvântul Meu în acest moment, când s-a făcut 

cunoscut prin creierul purtătorului de voce? Și nici nu vă puteți imagina minunea dialogului de la un spirit 

la altul, atunci când ajunge la apogeu. 

4 Nu vă minunați când auziți descrierea unui chip spiritual prin intermediul darului vederii sau prin 

puterea profetică a unui vis? Vă spun cu adevărat, abia ați început să întrezărești o licărire a ceea ce vor 

vedea alții în viitor. 

5 Ați fost uimiți de darul intuiției, iar darul vindecării v-a uimit; dar este necesar să lăsați un bun 

exemplu pentru spiritiștii de mâine. 

6 Timpul anunțat de Ioel, când oamenii vor primi Duhul lui Dumnezeu în duhul și în carnea lor, a 

sosit. Dar nu este decât zorii zilei și este necesar ca voi, primii ucenici, să lăsați sămânță bună, pentru ca 

faptele voastre să fie roade bune care să-i încurajeze pe rătăcitorii de mâine în călătoria lor prin viață, și nu 

pietre de poticnire peste care să se împiedice. 

7 Datorită luminii pe care ați primit-o, vă numărați printre cei care vor interpreta corect învățătura pe 

care v-am dezvăluit-o deja în trecut. 

8 Studiul aprofundat pe care îl acordați Cuvântului Meu și respectarea lui de către voi va fi cea mai 

bună lucrare spirituală pe care o veți lăsa generațiilor viitoare. Ei vă vor fi recunoscători și Eu vă voi 

binecuvânta. 

9 Voi, cei dintâi în această epocă, veți fi stâlpii, ghizii și gardienii celor care vin după voi și vă veți 

bucura de îndeplinirea misiunii voastre. 

10 Trăiește pentru a-ți salva semenii, iar eu te voi salva pe tine. Lansați-vă bărcile și mergeți în 

căutarea naufragiaților, iar când vedeți valurile răcnind și devenind amenințătoare, rugați-vă și imediat veți 

simți mantia păcii Mele peste spiritul vostru. 

11 Discipoli, nu credeți că numai în sânul poporului lui Israel au apărut mesagerii Mei, profeții Mei, 

precursorii și iluminații Mei, pentru că atunci ați nega mulți dintre mesagerii Mei pe care i-am trimis în 

diferite locuri de pe pământ cu mesaje de lumină, pace și iubire. 

12 Umanitatea este solul în care semăn sămânța iubirii. Acesta a fost udat cu roua divină, astfel încât, 

atunci când se va semăna Cuvântul Meu, acesta să găsească un câmp potrivit pentru a da roade. 

13 Ori de câte ori o revelație a lui Dumnezeu este pe cale să-i lumineze pe oameni, le-am trimis 

călăuzitori sau profeți pentru a-i pregăti, astfel încât să poată recunoaște acea lumină. Dar nu vă gândiți că 

doar aceia sunt mesagerii Mei care aduc mesaje pentru spirit. Nu, discipoli, oricine care sădește binele 

printre oameni, în oricare dintre formele sale, este un mesager de la Mine. 

14 Puteți găsi acești mesageri pe toate căile vieții voastre, atât în comunitățile religioase, cât și în 

științe - printre oamenii care guvernează sau printre cei care dau învățături bune. 

15 Un bun slujitor al Meu nu se abate niciodată de la calea pe care trebuie să o parcurgă; mai degrabă 

ar muri pe drum decât să se retragă. Exemplul său este o sămânță de lumină în viețile vecinilor săi, iar 

faptele sale sunt exemple pentru alții. Oh, dacă omenirea ar putea înțelege mesajele pe care i le trimit prin 

intermediul lor! Dar nu este așa, pentru că sunt mulți oameni care au misiuni delicate în lume, dar care își 

lasă privirea să se abată de la aceste mari exemple pentru a lua o cale mai pe placul lor. 

16 Aveți conducători în a căror inimă nu există dreptatea și generozitatea de a-și guverna poporul, 

pentru că urmăresc scopul meschin al puterii și al bogăției - oameni care pretind că sunt reprezentanții Mei 

și care nu cunosc nici măcar dragostea pentru aproapele lor - medici care nu cunosc esența misiunii lor, 

care este mila - și judecători care confundă dreptatea cu răzbunarea și abuzează de lege în scopuri 

pernicioase. 
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17 Nimeni care merge pe cărări strâmbe și își abate privirea de la acea lumină pe care o are în el ca far 

al conștiinței sale nu are nici o idee despre judecata pe care și-o pregătește. 

18 Există, de asemenea, cei care au uzurpat sarcini care nu le revin și care, prin erorile lor, dau dovadă 

că nu au absolut deloc competențele necesare pentru a îndeplini sarcina pe care și-au asumat-o singuri. 

19 De asemenea, puteți găsi slujitori ai lui Dumnezeu care nu sunt, pentru că nu au fost trimiși în 

acest scop - oameni care conduc națiuni și care nu sunt capabili nici măcar să-și îndrepte pașii - învățători 

cărora le lipsește darul învățăturii și care, în loc să răspândească lumină, încurcă mințile - doctori în a căror 

inimă nu a bătut niciun simț al compasiunii în fața durerii altuia și care nu știu că cel care posedă cu 

adevărat acest dar este un apostol al lui Hristos. Toate principiile Mele fundamentale au fost profanate de 

oameni, dar acum a sosit ceasul în care toate faptele lor vor fi judecate. Aceasta este judecata Mea, 

deoarece Mie îmi revine sarcina de a o executa. De aceea vă spun: Veghează și împlinește poruncile Mele 

de iubire și de iertare. 

20 Ți-am spus că faci parte din poporul lui Israel, proprietarul seminței divine? Lucrați la voi înșivă, 

astfel încât să fiți demni de a purta sămânța iubirii, a păcii și a luminii. 

21 Reflectați asupra lecțiilor pe care v-am predat-o în această zi, astfel încât să nu vă abateți de la 

calea pe care v-am trasat-o, să nu vă asumați sarcini care nu vă aparțin și să nu vă folosiți greșit abilitățile. 

Căci dacă, după tot ce ați auzit în învățăturile Mele, comiteți erorile pe care vi le-am arătat, judecata 

voastră va trebui să fie mai severă decât a celui care, în timpul vieții sale, nu a cunoscut o învățătură atât 

de luminoasă precum cea pe care o conține învățătura pe care ați primit-o. 

22 Iubite popor, înmulțește-te, perseverează și îndeplinește-ți misiunea. 

23 Am aprins o lumină pe calea sufletului pentru ca acesta să nu se rătăcească și să meargă în 

siguranță pe drumul său - ca o oaie care știe unde este obstacolul. 

24 Această lumină, care este cea a conștiinței spirituale, luminează breșa și descoperă lupul atunci 

când stă la pândă în desiș. 

25 Nu toți oamenii merg pe calea sigură. Sunt mulți rătăciți care și-au pierdut calea, călători rătăcitori, 

ființe fără o direcție precisă. Când mă întâlnesc cu ei și îi întreb: "Unde te duci? Ce sau pe cine căutați?", 

îmi spun ei, cu capetele plecate: "Stăpâne, nu știu unde merg, unde mă duc picioarele mele și nici ce caut." 

Apoi le-am spus: "Urmați-mă", și acest cuvânt care le-a pătruns în inimă a fost suficient pentru a aprinde o 

lumină de speranță, o flacără de credință care le-a dat un nou curaj de a urma calea mea. Pentru că din 

momentul în care au început să Mă urmeze au simțit o forță necunoscută care nu i-a părăsit nicio clipă și i-

a făcut să simtă o încredere necondiționată în destinul lor. 

26 Vreau ca voi toți cei care auziți acest cuvânt să înțelegeți că, prin invitația de a merge pe această 

cale, nu vă ofer doar satisfacții și plăceri spirituale, ci și încercări, lecții și experiențe de ispășire, dar că, în 

același timp, o putere superioară coboară pentru a-l întări pe cel care este pus la încercare și că această 

putere este toiagul pe care călătorul trebuie să se sprijine pe tot parcursul vieții. Această putere conține 

totul: credință, iubire, ascultare și încredere. 

27 Fiți conștienți de acest lucru, discipoli care începeți să îl urmați pe Maestru, astfel încât, atunci 

când apar încercări pe calea vieții voastre, să vă gândiți: "Sunt deja pregătit pentru ele, Maestrul mi le-a 

indicat și am încredere să le trec cu ajutorul său divin". Adevărat, vă spun, dacă vă folosiți de aceste lecții 

cu un spirit puternic și ascendent, veți descoperi că nicio încercare nu este în zadar. Pentru că ceea ce este 

destinat unui om, ca și ceea ce se manifestă în sânul unei familii sau ceea ce afectează o națiune - toate și 

fiecare dintre ele au o semnificație profundă și adesea mari lecții de viață. Cine ar putea spune în acest 

moment că este liber de încercări? Nimeni, pentru că este vremea reparației spirituale. 

28 Deschideți-vă ochii la realitate și conștientizați responsabilitatea pe care v-o asumați atunci când 

ascultați Cuvântul Meu și deveniți martori ai manifestărilor Mele în acest timp. 

Vreau să vă spun că nu trebuie să vă mulțumiți să ascultați Cuvântul Meu și să vă satisfaceți nevoile 

spirituale fără să vă gândiți la cele ale altora. Pentru că această satisfacție nu va fi completă dacă te 

gândești că în chiar momentele de extaz spiritual milioane de semeni de-ai tăi se luptă, disperă sau cad în 

focul războaielor ucigașe. 

29 Învățătura mea vă pregătește pentru o confruntare în favoarea păcii și a spiritualizării lumii. 

Învățătura mea vă spune ce trebuie să faceți pentru ca voi toți să cooperați la această lucrare salvatoare. 
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Atunci, spiritul tău va experimenta din ce în ce mai mult pacea și satisfacția pe care le au cei care 

cooperează cu mine în lucrările mele de iubire. 

30 Nu pierdeți sensibilitatea pe care inima voastră o dobândește ascultând Cuvântul Meu atunci când 

vă întoarceți la lupta materială a vieții voastre, căci acolo, pe acele cărări, sunt semenii voștri care așteaptă 

un cuvânt de la voi care să conțină mângâiere sau o vorbă care să aducă mesajul Meu de lumină în inimile 

lor. Dar dacă inima ta a căzut din nou în duritatea sa obișnuită atunci când se îndreaptă spre tine, nu vei 

putea nici măcar să privești în interiorul celui care a căutat de la tine ceva ce nu era al tău, dar care era 

destinat lui: lumina Mea, pacea Mea, balsamul Meu. 

31 Să nu credeți că lipsa voastră de iubire pentru oameni poate rămâne nepedepsită, căci dacă vă veți 

încălca îndatoririle spirituale, mulțimile, când vor intra în sânul comunităților voastre și vor cunoaște 

mesajul pe care l-ați ascuns sau pe care l-ați ascuns, se vor întreba în sinea lor dacă aceștia sunt noii mei 

apostoli, în timp ce alții, care pătrund în învățătura mea, vă vor da o lecție despre cum să îndepliniți 

însărcinările divine. 

32 Trebuie să vă vorbesc în acest fel pentru a vă împiedica să adormiți și pentru a nu vă surprinde în 

somn. Vă invit să luptați, și pentru aceasta vă dau exemplul Meu de eficacitate constantă. 

33 Nimeni să nu-Mi spună că găsește obstacole prea mari pe calea sa pentru a-și putea îndeplini 

sarcina. Căci dacă voi credeți că nicio frunză nu se mișcă din copac fără voia Tatălui, trebuie să înțelegeți 

și că trebuie să vă îndepliniți misiunea peste ceea ce voi numiți obstacole. 

34 Nu vă gândiți că, prin simpla prezență în aceste locuri, v-ați îndeplinit deja sarcina spirituală sau 

că, vorbind doar despre învățătura Mea, M-ați servit deja. Pentru că domeniul vostru de activitate este atât 

de vast și atât de plin de oportunități de a practica iubirea pe căile voastre, încât nu trebuie să vă străduiți 

să găsiți ocazii potrivite pentru a semăna. Cu toate acestea, nu ați acordat atenție la toate acestea și, de 

aceea, spuneți că aveți prea multe obstacole în fața voastră pentru a putea îndeplini această sarcină 

spirituală, pentru că nu ați înțeles tot ceea ce implică sarcina voastră spirituală. 

35 Iubiți, slujiți, fiți utili, salvați și alinați, faceți din viața voastră un exemplu frumos, o lecție 

practică, astfel încât oamenii să vă imite. Atunci veți radia lumină spirituală către semenii voștri. Când 

vorbiți despre învățătura Mea, vă veți îndeplini misiunea de a semăna sămânța spiritualizării. Dar faceți-o 

cu umilință și fiți conștienți de faptul că orice lucrare care conține vanitate va fi o sămânță stearpă care nu 

va germina niciodată. 

36 Vă asigur că, dacă lucrați în viața voastră cu tactul, sinceritatea și dreptatea pe care vi le sfătuiesc, 

inimile împietrite de care îmi vorbiți în rugăciunile voastre se vor înmuia mișcate de virtutea voastră și veți 

ajunge să credeți că spiritul avansat nu poate fi niciodată împiedicat să-și îndeplinească această misiune, 

pentru că este mai presus de toate meschinăriile acestei vieți. 

37 Nu te gândi niciodată rău la cei care nu te plac și nu te amărî pe cei care nu te înțeleg, căci chiar și 

cel mai lăuntric sentiment pe care îl ai față de aproapele tău i-l transmiți mental. 

38 Vă ofer în acest timp atât de multe facilități pentru a fi discipolii mei, încât nu trebuie să vă părăsiți 

părinții, soții sau copiii pentru a merge în țările în care răspândiți învățăturile mele, nici nu trebuie să 

predicați cu voce tare pe străzi și în piețe, nici nu trebuie să vă temeți că la sfârșitul activității misionare vă 

așteaptă inevitabil eșafodul de sânge. Eu am străbătut această cale și la fel au făcut și apostolii Mei, dar 

acel sânge a curățat calea pentru ca noii discipoli să nu fie prinși pe ea. Trebuie doar să înțelegeți 

semnificația spirituală a acestui mesaj, pentru a vă da seama de el și a-l aplica în mod simplu în viața 

voastră, astfel încât să trăiți cu adevărat Cuvântul Meu. 

39 Am dat spiritului puterea asupra materiei pentru ca el să iasă victorios din încercări și să ajungă la 

scopul final al căii. Dar lupta va fi mare, pentru că, din moment ce omul a creat singurul regat din lume în 

care crede, a distrus armonia care ar trebui să existe între el și tot ceea ce îl înconjoară. De pe tronul său 

mândru, el ar vrea să supună totul puterii științei sale și să-și impună voința asupra elementelor și forțelor 

naturii. Dar nu a reușit acest lucru, pentru că a rupt de mult timp legăturile de prietenie cu legile spirituale. 

- Acum, când le-am spus oamenilor de aici că forțele naturii îi pot asculta, au fost unii care nu au crezut 

acest lucru, și vă spun că au motive să se îndoiască, pentru că natura nu se va supune niciodată celor care o 

desconsideră, o dezonorează sau își bat joc de ea. Pe de altă parte, cel care știe să trăiască în armonie cu 

legile spiritului și ale materiei, adică cel care trăiește în armonie cu tot ceea ce îl înconjoară, va deveni una 
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cu Creatorul său în timpul vieții sale și va deveni vrednic prin faptul că elementele naturii îl vor sluji și i se 

vor supune, așa cum este de datoria oricărui copil care se supune tatălui său, Creatorul a tot ceea ce există. 

40 Nu am spus că această congregație de aici a atins înălțimea spirituală necesară pentru a face din 

astfel de miracole o realitate, nici că în prezent realizează deja armonia dintre material și spiritual. Îi 

încurajez doar să se străduiască să atingă acest obiectiv prin spiritualizare. 

41 Pentru a vă încuraja în credința voastră și pentru a vă dovedi adevărul cuvintelor mele, uneori fac 

cu voi astfel de lucrări pe care voi le numiți miracole și care nu sunt decât răsplata celor care au știut să se 

plaseze în armonia universală, chiar dacă a fost doar pentru o scurtă perioadă de timp. 

42 Tradiția istorică a primelor ființe umane care au locuit pe pământ a fost transmisă din generație în 

generație până când a fost scrisă în Cartea primei ere. Este o parabolă vie a acelor prime ființe umane care 

au trăit pe pământ. Puritatea și inocența lor le permiteau să simtă mângâierea Mamei Natură. Exista o 

relație de prietenie între toate ființele și o fraternitate fără restricții între toate creaturile. Ulterior, pasiunile 

umane i-au îndepărtat pe oameni de această viață, motiv pentru care s-au simțit obligați să caute, prin 

intermediul științei, ceea ce pierduseră din cauza lipsei de spiritualitate. Așa a ajuns omenirea în zilele 

noastre, când, pentru a supraviețui, a trebuit să fure de la elementele și forțele naturii ceea ce îi este 

necesar pentru a trăi. 

43 Nu vă interzic să vă folosiți de știință și nici nu o condamn. Vreau doar ca oamenii să înțeleagă, 

prin intermediul învățăturii Mele, că există o cunoaștere mai înaltă decât cea pe care o cunosc și pe care o 

pot atinge prin iubire, care este esența tuturor învățăturilor Mele. 

44 ființe umane, cum aș putea să nu vă spun că aceste vremuri pe care le trăiți sunt marcate de 

confuzie, deoarece văd că nu lăsați lumina Mea să pătrundă prin norii întunecați ai gândurilor voastre? Vă 

mai spun că Lumina Mea va triumfa, pentru că nu există întuneric care să poată rezista strălucirii ei. 

Atunci veți înțelege că Tatăl nu vă va abandona niciodată în ceasul Vizitei. 

45 Multe popoare au căzut în abisul adânc al materializării, iar altele sunt pe punctul de a cădea; dar 

durerea căderii lor îi va face să se trezească din somnul lor adânc. 

46 Sunt acele națiuni care, după o perioadă de splendoare, au cunoscut un declin și s-au scufundat în 

întunericul durerii, al viciului și al mizeriei. Astăzi, nu o națiune, ci întreaga omenire aleargă orbește spre 

moarte și haos. Aroganța națiunilor va fi lovită de dreptatea Mea. Amintiți-vă de Ninive, Babilon, Grecia, 

Roma și Cartagina. În ele veți găsi exemple profunde de justiție divină. 

47 Ori de câte ori oamenii au pus mâna pe sceptrul puterii și au permis ca inimile lor să se umple de 

impietate, aroganță și pasiuni nebunești, antrenându-și popoarele cu ei în degenerare, dreptatea Mea s-a 

apropiat pentru a-i deposeda de putere. Dar, în același timp, am aprins în fața lor o torță care luminează 

calea spre mântuirea sufletelor lor. Ce s-ar întâmpla cu oamenii dacă i-aș lăsa în voia puterilor lor în 

momentul încercărilor? Întoarceți-vă privirea spre toate acele popoare care au fost cândva mărețe și care 

acum sunt în ruină. Ele vor înflori din nou, dar nu aroganța și dorința de măreție pământească le vor ridica 

din nou, ci idealul inspirat de acea dreptate și virtute pe care învățăturile mele le răspândesc. Din ruinele 

lor se vor ridica noi națiuni și, pe ruinele bisericilor și idolilor lor, vor aduce adevărata închinare 

Dumnezeului lor. 

48 Mândria a fost umilită, iar păcatul a fost spălat de durere; dar nu uitați că mai sunt încă multe pete 

de îndepărtat și că - oricât de pură ar deveni viața oamenilor pe pământ - această planetă nu va fi niciodată 

casa eternă a spiritului. Cine crede așa ceva a interpretat greșit Cuvântul Meu sau nu a înțeles adevăratul 

sens al vieții. 

49 Această lume va fi întotdeauna doar o casă temporară a sufletului, doar o etapă pe drumul spre 

purificarea, dezvoltarea și perfecționarea sa. Viața care te așteaptă să te primească pentru totdeauna este 

diferită. 

50 În prezența Mea vin bolnavii, cei care au eșuat, cei săraci spiritual și, în timp ce unii 

binecuvântează voința Mea, alții se revoltă în fața durerii și atribuie suferințele lor unei pedepse divine sau 

nedreptăților sorții. Atunci este necesar să vă eliberez din ignoranța voastră și să vă dezvălui miezul 

adevărului. 

51 Atâta timp cât trăiești în carne și oase, sufletul tău se purifică de petele întunecate din viețile 

trecute și, de aceea, a devenit necesar să-ți dezvălui toate acestea pentru ca tu să poți îndura cu răbdare 

suferințele pământului. 
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52 Încă de la începutul omenirii a existat reîncarnarea sufletului ca o lege a iubirii și a dreptății și ca 

unul dintre modurile în care Tatăl și-a demonstrat mila Sa infinită. Reîncarnarea nu este o chestiune care 

ține doar de acest timp, ci de toate timpurile, și nici nu trebuie să credeți că abia acum v-am dezvăluit acest 

mister. Încă din cele mai vechi timpuri a existat în om cunoașterea intuitivă a reîncarnării sufletului. Dar 

oamenii care au căutat științele materialiste și comorile lumii s-au lăsat dominați de patimile cărnii, care au 

întărit acele fibre ale inimii umane cu care se percepe spiritualul, astfel încât oamenii au devenit surzi și 

orbi la tot ceea ce aparține spiritului. La ce le-ar folosi să își fixeze ochii asupra Scripturilor care conțin 

Legea și Învățătura pe care v-am descoperit-o în trecut, dacă mintea lor nu le poate pătrunde înțelesul și 

inima lor nu le percepe esența? Realizați că sensibilitatea și intuiția spirituală a oamenilor s-au atrofiat și 

că, prin urmare, atunci când caută adevărul Meu în aceste texte, ei cad de obicei pradă unor interpretări 

eronate. Ei au lumina chiar în fața ochilor lor, dar în loc să pătrundă în miezul învățăturilor, ei se 

concentrează asupra literelor, adică asupra formei exterioare, ceea ce îi face să cadă adesea în eroare. Dar 

acum sunt aici pentru a aduce lumină în mistere și locuri întunecate, precum și pentru a vă elibera de 

confuzie și eroare. 

53 Ferice de cei care M-au chemat, căci astfel și-au dovedit dorința de iubire și de cunoaștere. Ei au 

experimentat cum îi ajută dragostea Mea ajutătoare. Dar trebuie să vă dați seama că nu puteți primi 

deodată tot ceea ce vreți să știți în această perioadă. Pentru că este necesar să vă rugați, să meditați și să 

trăiți învățăturile mele pentru a primi tot ceea ce doriți. 

54 Atât omul care caută lumina cunoașterii în natură, cât și cel care caută înțelepciunea Mea în 

revelațiile spirituale trebuie să parcurgă pe propriile picioare calea pe care va găsi toate acele adevăruri pe 

care nu le poate descoperi pe alte căi. Tocmai din acest motiv am trimis sufletul tău să trăiască o viață 

după alta aici, pe pământ, pentru ca, prin dezvoltarea și experiența sa, să descopere tot ceea ce este în el și 

în ceea ce îl înconjoară. 

55 Dacă dorești, examinează cu atenție Cuvintele Mele, dar după aceea studiază și observă viața din 

punctul lor de vedere, astfel încât să poți constata adevărul conținut în tot ceea ce ți-am spus. 

56 Vor fi ocazii în care vi se va părea că există o contradicție între ceea ce vă spun astăzi și ceea ce v-

a fost revelat în trecut, dar nu este așa. Oamenii sunt cei care greșesc. Dar acum totul va ieși la lumină. 

57 Dacă vă simțiți atacați din cauza acestui mod de a înțelege învățătura Mea, nu vă îngrijorați, căci 

vă spun cu adevărat că nimeni nu se află încă în cunoașterea corectă, motiv pentru care nimeni nu vă poate 

dovedi că a pătruns deja în miezul adevărului. 

58 Studiați învățătura Mea, obțineți lumină prin rugăciune, faceți din bunătate norma vieții voastre și 

veți experimenta cum, în momentele în care vă așteptați cel mai puțin, veți fi surprinși de inspirații și 

gânduri care sunt adevărate revelații ale Spiritului Meu. 

59 Când simțiți că inspirațiile emanate de Mine ajung la voi, ar trebui să vă arătați cu umilință, astfel 

încât să nu vă considerați niciodată mai presus de ceilalți și, cu acea iubire cu care v-am trimis lumina 

Mea, să o împărtășiți cu semenii voștri. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 106  
1 Discipoli, iată-l pe Maestrul vostru. Voi îndepărta de la tine vălul multor secrete. Cereți, cereți și vi 

se va da. Dar nu-mi cereți mai mult decât trebuie să știți. 

2 În trecut, nu v-am putut dezvălui secretele pe care vi le fac cunoscute în această a treia eră, 

deoarece spiritul vostru nu era capabil să înțeleagă sau să cuprindă mai mult decât îi permitea dezvoltarea 

sa spirituală. Dar Cuvântul Meu este același - neschimbător, etern. Este spiritul tău care s-a născut, care 

crește și se dezvoltă până când ajunge la perfecțiune. Spiritul Divin nu are început și nici sfârșit, El este 

neschimbător. 

3 Spiritul tău face parte dintr-un popor pe care l-am folosit ca mijloc sau instrument pentru a 

transmite marile mele învățături umanității. Au existat trei revelații date de Tatăl acestui popor: Prima 

lecție a fost Legea Dreptății în Prima Eră, în copilăria acestui popor; a doua a fost Legea Iubirii, revelată în 

Era a Doua, când abia ajunsese la tinerețea spirituală; a treia lecție este cea pe care v-o dau în Era actuală, 

pe care am numit-o "Era a Treia". În ea vă dezvălui Legea Spirituală în întregime - o Lege care cuprinde 

tot ceea ce v-a fost arătat în trecut și tot ceea ce spiritul vostru trebuie să cunoască și să posede. Din punct 

de vedere spiritual, ați ajuns acum în perioada de tinerețe. 

4 Din moment ce evoluați în mod constant, de ce ar trebui să vă aduc mereu aceeași lecție? De aceea, 

înțelepciunea mea ascunsă vă dezvăluie secrete mai profunde în fiecare epocă. 

5 Având în vedere materialismul și răul care predomină în acest timp, vă îndoiți că aveți suficientă 

înțelegere spirituală pentru a înțelege noile Mele învățături, pentru a le împlini și pentru a le trăi. Dar eu vă 

spun: Dincolo de materialismul umanității, de mizeria, de viciile și de lupta pentru putere, există spiritul 

care a parcurs lungi drumuri de dezvoltare și lupte dificile și care așteaptă doar momentul de a se dezbrăca 

de haina sa falsă pentru a porni cu putere pe calea dreptății și a iubirii care aparține spiritului. 

6 Știința umană este expresia materializată a aptitudinilor spirituale pe care omul le-a atins în acest 

timp. Munca omului din această perioadă nu este doar un produs al intelectului, ci și al dezvoltării sale 

spirituale și sufletești. 

7 Maestrul care și-a întâlnit discipolii în tinerețea spirituală - deja atât de pregătiți încât să înțeleagă 

noua lecție - va unifica cele trei revelații divine într-o singură carte, ca un testament de iubire față de om. 

Motivul pentru care vă numiți Trinitari este că purtați în spiritul vostru sămânța acestor trei epoci de 

învățătură. Cu toate acestea, nu toți Mă vor urma în acest timp, nici măcar toți cei care Mă ascultă, pentru 

că nu toți s-au trezit și nu toți au înțeles cum să folosească încercările pe care le-au avut în viața lor. Există 

cei care sunt indiferenți față de învățăturile spirituale, cei care rămân în stagnare, cei care sunt prinși în 

eroare, dar fiecare este destinat pentru momentul în care se va trezi și va auzi vocea conștiinței sale. 

Cei care au tremurat la auzul Cuvântului Meu în acest timp au fost cei care așteptau cu nerăbdare noua 

Mea manifestare, care își aminteau promisiunea Mea de a reveni, așa cum rătăcitorul rătăcit așteaptă în 

noaptea adâncă să apară zorii pentru a găsi drumul și a-și continua drumul. 

8 Vocea Mea, pe care o fac auzită astăzi în această formă materială, în curând nu va mai fi auzită, și 

atunci voi vedea rodul semănatului Meu în lucrările voastre. 

Voi lăsa în fiecare dintre voi un "spic de grâu" și un "rod", astfel încât atunci când veți simți foamea sau 

când o persoană nevoiașă (spiritual) vă va aborda cu o cerere, veți avea pâine și nu veți spune Tatălui că a 

murit și v-a lăsat fără moștenire. 

Vreau ca, în aceste vremuri, când simțiți nevoia de darurile Mele divine de har, să vă refugiați în 

spiritul vostru și să căutați ajutor în el, căci acolo veți găsi multe comori pe care iubirea Mea plină de grijă 

le-a pus în el. Veți găsi, de asemenea, sămânța Mea din belșug, așteptându-vă să pregătiți câmpurile pentru 

a o semăna. V-am învățat să lucrați aceste câmpuri și să vegheați asupra semințelor. Mâine, spiritul vostru 

va aduce roadele faptelor sale ca o recoltă demnă de a fi oferită Tatălui și depozitată în hambarele Sale. 

9 Va fi o scurtă perioadă de timp în care Cuvântul Meu dat în acest timp va părea că a dispărut de pe 

fața pământului. Atunci oamenii vor începe să inventeze doctrine spirituale, să învețe legi și porunci noi. 

Ei se vor numi stăpâni, apostoli, profeți și mesageri ai lui Dumnezeu, și îi voi lăsa să vorbească și să 

semene pentru o vreme. Îi voi lăsa să-și planteze sămânța, ca atunci când vor culege roadele, să știe ce au 

semănat. Timpul și forțele naturii vor trece peste semănăturile lor, iar pașii lor vor fi ca o judecată pentru 

fiecare dintre acești copii ai oamenilor. 
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10 Este necesar ca lumea să cunoască înșelăciunea, pentru ca ea să cunoască adevărul. Atunci, 

adevărul și esența vieții pe care vi le-am predat în acest timp se vor ridica din nou printre oameni în toată 

puritatea și spiritualitatea lor. 

11 Uitați-vă la oamenii care conduc națiunile, creează doctrine și le impun oamenilor. Toată lumea 

proclamă superioritatea doctrinei sale, dar eu vă întreb: Care a fost rodul tuturor acestor lucruri? 

Războaiele cu urmările lor de sărăcie, suferință, distrugere și moarte. Aceasta a fost recolta pe care 

susținătorii acestor teorii au cules-o aici, pe pământ. 

Rețineți că nu m-am opus libertății de voință a umanității, deși trebuie să vă spun că, fără a aduce 

atingere acestei libertăți, conștiința vorbește neîncetat în inima celui care se îndepărtează de dreptate, 

caritate și rațiune. 

12 Și în viața umană îi voi face pe oameni să înțeleagă cum sunt roadele semănatului lor, permițând 

ca, mai devreme sau mai târziu, consecințele faptelor lor să iasă la lumină, ca judecători ai acestora. După 

această judecată, toți Mă vor căuta și atunci vor descoperi că Cuvântul Meu se adaptează la oameni de 

toate vârstele și culturile. Căci Cuvântul divin, învățătura Mea, nu aparține unei epoci anume, pentru că 

este etern. 

13 Învățătura mea transmite spiritului puterea de a învinge toate încercările; numărul acestora este 

înscris în destinul fiecărei creaturi. De ce să ne ferim de ele? De ce să deznădăjduiești în fața muntelui care 

se ridică în fața ochilor tăi? Nu știți că după ce veți depăși aceste obstacole veți ajunge la scopul pe care îl 

căutați? 

14 Câtă slăbiciune văd încă în carnea ta - o slăbiciune care te face adesea să hulești. Când forțele 

naturii se arată nepoliticoase, înjuri; când o durere îți afectează trupul, disperi; când munca te apasă, îți 

pierzi răbdarea; chiar și căldura și frigul te înfurie, iar întunericul nopții îți insuflă teamă. Cum să nu 

disperați atunci când vă lăsați conduși de cerințele cărnii, care aduce patimile inferioare? Când veți fi, în 

sfârșit, discipolii Mei buni care mărturisesc adevărul învățăturii Mele prin faptele lor de iubire? 

15 A fi ucenic al lui Hristos nu înseamnă că trebuie să te îndepărtezi prea mult de cele pământești-

materiale. Înseamnă că trebuie să vă despărțiți de ceea ce este rău și superfluu, dar nu să vă îndepărtați de 

îndatoririle și plăcerile pământești. Nu vreau ca voi să fiți fanatici, nici sclavi ai spiritului cât timp sunteți 

încă în trup. Bunul ucenic al lui Iisus este cel care știe să dea lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu 

și "împăratului" ceea ce este al "împăratului". 

16 Pe poporul Meu îl așteaptă o confruntare dificilă, pentru că pe drumul său va întâlni un nivel înalt 

de dezvoltare a spiritului și a intelectului oamenilor. Tocmai din acest motiv vreau să vă dezvoltați în acest 

timp al proclamării Mele, pentru ca nimeni să nu vă poată înșela. Aveți încredere absolută în Cuvântul 

Meu, știind că el conține mai multă înțelepciune decât intelectul celor învățați și cunoștințe care nu pot fi 

găsite în toate cărțile de pe pământ. 

17 Semănați neobosit iubirea și pacea; în felul acesta vă veți pregăti calea spirituală și atunci, când 

moartea se va apropia brusc de trupul vostru, iar spiritul va fi parcurs deja o mare parte din drum, va vedea 

plin de fericire cât de departe l-au ridicat meritele faptelor sale de iubire pentru semenii săi. 

18 Oameni buni, realizați cum, pe măsură ce vă cufundați în învățătura Mea, lăsați în urmă vechile 

obiceiuri și obiceiuri, pentru că intrați într-o viață nouă, mai pură, mai spirituală. Este o lume nouă care se 

ridică din adâncul inimii tale. 

19 Câte mistere a dezlegat Cuvântul Meu și câte interpretări greșite am corectat. De asemenea, va 

trebui să mergeți pe căile lumii și să explicați Legea Mea semenilor voștri. Eu vă spun: Vei pleca, căci 

nimeni nu este profet în țara sa, Eu însumi am fost nevoit să plec din Nazaret, unde locuiam atunci, ca să 

găsesc credința acolo, unde eram considerat străin, unde nu se spunea despre Mine: "Omul acela care se 

numește "Fiul lui Dumnezeu" este fiul Mariei și al lui Iosif, tâmplarul". 

20 Vă spun acest lucru pentru că printre voi, care ați primit darurile mele spirituale, se află și cei de 

care s-au îndoit chiar și părinții lor, copiii lor sau frații și surorile lor. Printre voi sunt cei care au fost 

numiți vrăjitori, vrăjitori, din cauza mărturiei învățăturii mele, ca și mine. Nu uitați aceste cuvinte, pentru 

că unii vor trebui să rămână în patria lor mai apropiată; alții vor trebui să o părăsească, precum și națiunea 

lor, pentru a duce Cuvântul Meu la alte popoare. 
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21 Acest popor, fecundat prin suferință, a primit sămânța mea și a încolțit; dar nu credeți că numai voi 

aveți această lumină. Dacă duceți învățătura Mea la alte națiuni, veți vedea cât de repede va germina și se 

va răspândi. Pe acele meleaguri veți fi profeți și mesageri și, prin urmare, veți găsi credință. 

22 Lumina mea se răspândește de la un capăt la altul al pământului și luminează întregul univers. 

Lumina Spiritului Divin este limbajul care vorbește cu toate ființele. Voi, ca ființe umane, primiți 

Cuvântul Meu prin intermediul intelectului uman. Celor pe care voi îi numiți îngeri le las vocea Mea să 

ajungă la ei sub forma inspirației divine; și în fiecare lume sau casă spirituală Mă las auzit și Mă fac înțeles 

în funcție de gradul de dezvoltare al locuitorilor ei. 

23 Vreau să vă vorbesc așa cum le vorbesc îngerilor - nu pentru că aveți puritatea lor, ci pentru că 

vreau să vă bucurați de acest har și să semănați din ce în ce mai mult cu aceste ființe în măreția lor. 

Dialogul de la spirit la spirit va apropia toate ființele și toate lumile. Dar trebuie să fiți pregătiți să vă 

înțelegeți unii pe alții, iar pentru aceasta vă ofer un singur limbaj, o singură lumină, un singur tip de 

dialog: cel al iubirii adevărate. 

24 Pentru voi începe epoca comunicării spirituale. Lung este drumul pe care trebuie să îl parcurgeți și 

va trece mult timp până când veți vedea acest dar atingând apogeul, dar de la primii pași și la fiecare pas 

următor veți găsi încurajarea de a continua pe cale. 

25 Nu v-ați bucurat de manifestarea Mea prin vocea umană? Nu v-ați bucurat de prezența lumii 

spirituale prin intermediul facultății de înțelegere? Pentru că aceștia au fost pașii pregătitori pentru 

dialogul spiritual pe care îl veți atinge în continuare. Și în acele momente în care căutați vocea Mea în 

tăcerea rugăciunii voastre, nu este liniștitoare pacea pe care o simțiți și inspirația pe care o primiți? 

26 Voi știți despre vremurile de pace care vor veni, pentru că ați primit inspirația și revelațiile Mele; 

dar sunt unii care, fără să Mă fi auzit în acest timp, visează și tânjesc după armonia universală, fără să știe 

dacă aceasta va veni la voi; este o presimțire care vorbește în ei. 

27 Chiar și oamenii de știință au o presimțire a schimbului de idei prin intermediul darurilor 

spirituale, și aceasta pentru că în cercetarea și pătrunderea lor constantă în interiorul ființei umane au 

descoperit existența acelei ființe care, deși aparține unei alte lumi, trăiește în om: sufletul. 

28 Astăzi vă spun tuturor: Mergeți cu grijă și atenție pe această cale, pentru a nu vă abate de la ea. 

Veghează și roagă-te în călătoria vieții tale, astfel încât să ajungi la țintă, iar fericirea ta va fi foarte mare 

atunci când Tatăl vorbește și întregul univers spiritual îl aude și îl înțelege, iar voi vă înțelegeți unii pe alții 

în același mod. 

29 Vreau să simțiți în inima voastră iubirea Tatălui vostru; această iubire strălucește asupra voastră 

din Spiritul Meu. Dar, pentru că nu ați ajuns încă la adevărata uniune a spiritului, vă vorbesc prin 

intermediul acestor creaturi, într-un limbaj simplu și clar, pe înțelesul tuturor. Este voința Mea de a vă face 

cunoscut Cuvântul Meu în cea mai mare simplitate, astfel încât să descoperiți cu ușurință esența lui și să 

nu vă pierdeți într-un torent confuz de cuvinte, care este în mare parte inutil. 

30 Curățați-vă mințile și purificați-vă buzele, astfel încât, ori de câte ori trebuie să explicați Doctrina 

Mea, de pe buzele voastre să iasă fluxul limpede ca cristalul al Cuvântului Meu, fără ca cuvântul vostru să 

fie amestecat cu expresii grandilocvente care îi răpesc simplitatea și puterea. Dacă ar fi să explicați 

învățătura Mea spirituală în termeni științifici sau filozofici, nu veți impresiona lumea, nici semenii voștri 

nu vă vor înțelege și nici nu veți transmite o idee reală despre ceea ce este învățătura Mea. Când am vorbit 

lumii în Isus, nu am folosit limbajul savanților, al filozofilor sau al oamenilor de știință pentru a vă vorbi 

despre Împărăția Cerurilor. Am folosit cele mai simple expresii ale limbii voastre, căci acestea sunt cele 

care exprimă cel mai bine lucrurile supranaturale. M-am folosit de parabole și m-am referit la obiecte care 

vă erau familiare, pentru ca prin ele să recunoașteți sensul vieții spirituale. 

31 Adevărat vă spun că Isus nu a trebuit să învețe nimic de la oameni, căci atunci nu aș fi fost 

Maestrul divin, ci discipolul oamenilor. Dacă cineva a spus că Hristos a fost învățat de teologi, teozofi sau 

înțelepți, nu spune adevărul. Pentru că înainte de Hristos și în timpul cât a trăit pe pământ, nu a existat 

nicio învățătură care să-L fi învățat să vină în lume, să trăiască și să moară așa cum a făcut-o El. Dar vă 

spun, de asemenea, că învățăturile Cerului nu pot fi învățate din lume și că ceea ce a învățat Isus este 

adevărul care este valabil în împărăția eternă a Duhului. 



U 106 

138 

32 La fel cum oamenii se străduiesc să complice ceea ce este simplu, tot așa doresc să descopere în 

divin compoziția și substanțele inerente naturii materiale. Uimirea lor va fi mare atunci când vor descoperi 

că spiritualul sau divinul fără substanță și fără formă este întregul, începutul și sfârșitul, adevărul, eternul. 

33 Oamenii au fost întotdeauna prea preocupați de gloriile pământului pentru a reflecta asupra 

importanței rugăciunii și a contemplării spirituale a ceea ce se află dincolo de această viață, astfel încât să 

își poată descoperi propria esență. Cel care se roagă vorbește cu Tatăl și, când cere, primește imediat 

răspunsul. Ignoranța oamenilor față de cele spirituale este o consecință a lipsei de rugăciune. 

34 Oameni buni, deoarece pe acest pământ nu ați fost capabili să eliminați confuzia de limbi din 

Babilon, deoarece rasele nu au știut să se unească și nici să iubească, Eu voi uni Familia Mea în Casa 

Spirituală. Păcătoșii încăpățânați și împietriți vor veni înaintea Mea în cele duhovnicești, iar când vor 

primi judecata, luminarea și pocăința lor vor fi la fel de mari pe cât de mare a fost păcatul lor pe pământ. 

35 Rugați-vă pentru cei care pleacă de la voi și pornesc spre dincolo, căci nu toți reușesc să găsească 

drumul, nu toți sunt capabili să se ridice spiritual și nu toți dobândesc pacea într-un timp scurt. 

36 Unii trăiesc în spiritualitate sub constrângerea vieții materiale*, unii suferă de remușcări violente, 

alții sunt amorțiți, îngropați sub pământ împreună cu trupurile lor, iar alții nu se pot despărți de cei dragi, 

de cei rămași în lume, pentru că lamentația, egoismul și ignoranța umană îi rețin, îi leagă de materie și îi 

privează de pace, de lumină și de avansare. 
Aceasta înseamnă că aceste suflete ale celor decedați trăiesc încă pe pământ, în iluzia că sunt încă acasă ca ființe 

umane în lumea materială. 

37 Permiteți-le să meargă mai departe sufletelor care se află încă în această lume fără ca ea să fie încă 

a lor; lăsați-le să renunțe la bunurile pe care le-au posedat și iubit în această viață, pentru ca ele să-și poată 

înălța spiritul spre infinit, unde le așteaptă adevărata moștenire. 

38 Nu purtați ranchiună și nu vă mai gândiți la faptele rele ale celor care au murit. Nu doriți ca ei să 

fie în genunchi în fața voastră, cerându-vă mereu iertare. 

39 Cât de oarbă este omenirea! 

40 Cunoașteți-vă pe voi înșivă și cunoașteți-mă pe mine, ca să învățați să mergeți pe calea iubirii și să 

faceți fapte demne de mine. Iată, vreau ca voi să cunoașteți multe despre Mine, ca să deveniți asemenea 

Tatălui vostru. 

41 Trebuie să veniți cu toții la Mine, unii mai devreme, alții mai târziu, dar toți vor ajunge. Nici nu se 

putea altfel, deoarece sunteți cu toții scântei din Lumina Mea Divină, deoarece faceți parte din Mine 

Însumi. Învățați de la Mine să iubiți și să iertați și astfel veți împlini porunca care vă spune: Iubiți-vă unii 

pe alții. 

42 Vreți ca Eu să vă iert în orice moment, dar nu vă grăbiți să vă iertați semenii sau refuzați să o 

faceți! De ce vreți să pieriți în abis, deși posedați abilități atât de mari în spiritul vostru? 

Cuvântul Meu vine în acest timp pentru a vă lumina mințile. Ați căutat adevărul în cărți și ați găsit doar 

distracție pentru minte, dar niciun beneficiu pentru spirit, nicio hrană sau încurajare care să vă susțină în 

slăbiciunea sau în epuizarea voastră. 

43 Eu nu vă dau Cuvântul Meu într-o formă științifică sau lingvistică aleasă pentru ca voi să îl puteți 

înțelege. Dar, în adâncul simplității sale, ea ascunde mari comori de înțelepciune și lumină pentru oameni. 

44 Din moment ce M-ați căutat atât de mult și inima voastră M-a așteptat, acum sunt aici, împlinindu-

mi promisiunea de a mă întoarce la voi și răspunzând dorinței voastre nerăbdătoare de a Mă asculta. 

45 Spiritul meu divin vă urmărește peste tot pe căile lumii, ca și cum ar fi umbra trupului vostru. V-

am lăsat să cunoașteți bucuriile, dar și durerile, am vrut să experimentați lupta și pacea, să încercați să 

cunoașteți totul. Dar a fost ceva ce ați căutat în zadar în această lume, fără să puteți găsi, pentru că acest 

ceva nu poate fi găsit decât la Mine: Înțelepciunea mea. De aceea, când m-a auzit, spiritul tău a simțit că a 

găsit în sfârșit ceea ce căuta: adevărul. 

46 Da, oameni buni, eu sunt începutul și sfârșitul vostru, eu sunt Alfa și Omega, deși nu vă 

împărtășesc încă și nu vă dezvălui toate lecțiile pe care le țin încă pregătite pentru spiritul vostru și pe care 

le veți experimenta doar atunci când veți fi deja foarte departe de această lume. Multe lecții noi vă voi 

dezvălui în acest timp prezent, dar vă voi da ceea ce sunteți capabili să posedați, fără să vă arogați măreția 

sau să vă lăudați în fața oamenilor cu mândră superioritate. Știți că cel care este vanitos de faptele sale le 
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distruge tocmai prin această vanitate. De aceea v-am învățat să lucrați în tăcere, pentru ca faptele voastre 

să dea roadele iubirii. 

47 Respingeți lingușirea, căci este o armă care vă va distruge sentimentele nobile. Este o sabie care 

poate ucide credința pe care am aprins-o în inimile voastre. 

48 Cum poți permite oamenilor să distrugă altarul pe care îl ai în miezul ființei tale? 

49 Știu că în sânul acestui popor s-au făcut lucrări mari, dar Mie îmi este de ajuns să știu, chiar dacă 

numele voastre sunt necunoscute în lume. 

50 Numai eu cunosc adevăratul merit sau valoarea operelor voastre, căci nici măcar voi nu le puteți 

judeca. Uneori, o lucrare mică vă va părea foarte mare, iar de altele nici măcar nu veți fi conștienți că 

meritul lor a ajuns la Mine. 

51 Deveniți puternici în umilință, în demnitatea umană și nu veți pieri. V-am dat armele necesare 

pentru a face acest lucru. Luptă și nu vei pierde nicio bătălie. Laurelul care îți va împodobi fruntea va fi un 

sărut al iubirii Tatălui tău. 

52 Nu cădeți din nou în letargie după ce v-ați eliberat de ea. Nu fiți ca fecioarele necredincioase care 

nu au știut să aștepte mirele cu lămpi aprinse. Pentru că, dacă trezirea anterioară a fost amară, următoarea 

nu va fi comparabilă. 

53 Păzește-ți moștenirea și nimeni nu ți-o va răpi, căci omul nu are puterea de a fura darurile 

spiritului. 

54 Oameni buni, scurte sunt momentele prezenței mele printre voi, când vă dau învățătura mea prin 

acest Cuvânt. Dar înainte de a pleca, vreau să vă las învățătura Mea ca pe o comoară, ca pe o moștenire de 

adevăr și de iubire, astfel încât, ori de câte ori vă veți simți foarte mici în comparație cu omenirea din 

cauza sărăciei materiale și a sărăciei, conștientizarea faptului că aveți o moștenire de o valoare spirituală 

infinită vă va încuraja să vă ridicați fața fără timiditate și să vă deschideți buzele fără jenă pentru a 

transmite Cuvântul Meu. Aceasta este singura măreție pe care Voința Mea vrea să o aveți: cea a spiritului. 

55 Dacă ați înțelege că multe ființe umane pe care le vedeți nefericite - unele oarbe, altele leproase, 

altele înfometate - au adesea mai multă lumină și maturitate în spiritul lor decât unele care se laudă cu 

sănătate, putere și învățătură! Prin urmare, nu vă străduiți să căutați aur, onoruri sau case. Luptați pentru 

pace, sănătate și virtuți. 

56 În sfaturile Mele înalte este prevăzut că voi veți fi conducători și consilieri ai oamenilor. Lucrați la 

voi înșivă pentru a deveni vrednici să aduceți sămânța Tatălui în inimile oamenilor. "Copacii" puternici se 

vor înmulți; din ei voi tăia ramuri care vor fi aduse de lucrătorii mei în provinciile în care copiii mei 

tânjesc de mult timp să audă Cuvântul meu. 

Învățăturile mele sunt detaliate pentru că mulțimile de oameni îmi cer să le vorbesc, să le dau 

explicații, să îi fac să uite suferința și mizeria lumii; și astfel rămân printre ei mai mult timp fără ca ei să 

simtă trecerea timpului sau oboseala. Numai în acest fel vă veți însuși în cele din urmă învățăturile Mele, 

le veți înțelege și le veți pătrunde sensul. 

57 Cât de glorios va fi atunci când aceste mulțimi de aici, în simplitatea și umilința lor, vor porni să 

ducă Vestea cea Bună a acestui veac, atât de plină de spirit și moralitate! Părinților care s-au făcut 

judecători ai copiilor lor să îi ierte și să îi iubească; mamelor care și-au renegat copiii și le-au refuzat sânul, 

să le reamintești să își întindă brațele și să își strângă copiii la inimă, pentru ca și ei să iubească; iar pe 

copii să îi îndemni să nu se ridice împotriva părinților, pe care să îi prețuiască, pentru că părinții îmi iau 

locul pe pământ. Fără dreptate, cum ar putea evolua sufletul în sus? 

58 Mâine va trebui să învățați și să vă confirmați cuvintele prin fapte. Dar chiar și acum, dați vieții 

voastre o moralitate mai mare, refaceți-vă casele și uniți-vă familiile. Tatăl să meargă în căutarea copilului 

său care a fugit de acasă, iar copiii să se întoarcă la cel care i-a părăsit. Soția să se întoarcă în brațele 

tovarășului ei, iar soțul care și-a neglijat îndatoririle să își caute tovarășul și să își construiască o existență 

nouă și mai bună. 

59 Astăzi înțelegeți mai bine ca niciodată responsabilitatea voastră față de dreptatea Mea, o, tați și 

mame! Căci acele ființe pe care le numiți copii ai sângelui vostru sunt suflete pentru care sunteți 

responsabili față de Mine. 

60 Vreau ca comuniunea inimilor voastre să fie grădina în care să înflorească acești trandafiri și crini. 

Adu-i pe oameni să asculte Cuvântul Meu, adu-i la banchetul pe care Eu Însumi îl voi pune înaintea lor. 
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Adevărat vă spun că vor pleca întăriți, după ce au mâncat pâinea vieții adevărate și au băut vinul harului 

Meu. 

61 Oricine va mânca din pâinea aceasta nu va mai fi niciodată flămând. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 107  
1 Păstrați Cuvântul Meu Tatal în inimile voastre, pentru ca el să fie ca un far luminos în adâncul 

ființei voastre. De acolo îți va ghida gândurile, cuvintele și faptele, iar această lumină va trăi în sufletul tău 

chiar și atunci când învelișul tău trupesc va muri. 

Acesta este momentul în care oamenii se trezesc la frumusețile spiritului, când devin interesați de 

veșnicie și se întreabă: "Cum va fi viața care ne așteaptă după moarte?". Cine nu s-a întrebat - oricât de 

neîncrezător ar fi - dacă nu cumva există în el ceva care supraviețuiește materiei corporale? Adevărat vă 

spun că nu există nimeni care să nu bănuiască acest mister și care să nu se fi gândit o clipă la ceea ce este 

de nepătruns. Unii pun întrebări cu privire la misterul Vieții spirituale, care pare îndepărtat și care, în 

realitate, se află chiar sub ochii tăi; alții sunt nedumeriți de el, iar alții îl neagă. Unii vorbesc pentru că au 

impresia că știu totul, alții tac și așteaptă, dar cât de puțini sunt cei care știu cu adevărat ceva despre lumea 

de dincolo. 

2 La fel ca și copilul Iisus, care le-a pus întrebări învățătorilor legii la care aceștia nu au putut să-i 

răspundă, Duhul Meu divin apare în mod invizibil în acest moment cu teologii, filosofii, cei care 

scormonesc în necunoscut, iar la întrebările Mele despre viața spirituală - dacă nu tac, răspund fals. Cei 

care știu ceva din ceea ce conține înțelepciunea Mea ascunsă sunt cei umili, cei care duc o viață spirituală. 

Cu toate acestea, lumina Mea, ca roua, coboară neîncetat peste fiecare organ al minții ca un mesaj care îi 

dezvăluie adevărul Meu. Dacă i-aș întreba pe cei care pretind că posedă Legea și Doctrina Mea care dintre 

profețiile Mele s-au împlinit și care nu, nici ei nu Mi-ar răspunde în mod satisfăcător. 

3 Acesta este momentul în care spiritul încarnat și cel care nu mai este încarnat se caută și se apropie 

unul de celălalt. Abisul care se deschide între cei doi începe să dispară. Iar când spiritele din toate lumile 

vor putea să se apropie unele de altele în iubire adevărată, aceasta va însemna glorificarea Tatălui în 

fiecare ființă. 

Astăzi, ignoranța oamenilor încă îmi provoacă durere. O, dacă, în loc să plângi moartea celor dragi, le-

ai auzi vocile în adâncul inimii tale! În loc de doliu, care este întuneric, ar fi lumină! De aceea v-am spus 

odată: "Lăsați-i pe cei morți să-și îngroape morții". Vă întreb: "Aveți morți?" - Ceea ce este mort nu mai 

există. Dar dacă sufletele pe care mi le recomandați există, este pentru că sunt vii. Câți dintre voi ați dori 

ca cei pe care i-ați văzut plecând dintre voi să plece fără să vreți să înțelegeți că dorința lor este ca voi să 

fiți cu ei în lumea de dincolo! Ceea ce voi numiți "moarte" se pare că îi separă pe cei care trec dincolo de 

cei care rămân aici. Dar o legătură eternă îi unește: aceea a fraternității spirituale. 

4 În veșnicie se va reuni familia spirituală, care este formată din Tatăl și copiii Săi. Deoarece pe 

acest pământ sămânța Babel își mai aduce încă roadele de discordie între copiii lui Dumnezeu, Eu voi uni 

familia Mea în lumea de dincolo. Nimeni nu va lipsi și, în multe cazuri, cei mai mari păcătoși vor fi primii 

care vor ajunge (în Împărăția Mea), pentru că pocăința și reînnoirea lor îi vor purifica și îi vor aduce mai 

repede la Mine. 

Dar trebuie să știți că multe suflete trăiesc printre voi într-o stare de confuzie, altele îndeplinesc 

îndatoriri dureroase de ispășire. Printre ei se numără și cei pe care îi numiți rude. Cum îi poți face să vadă 

lumina și să se elibereze din lanțurile lor? Cum îi puteți ajuta să se ridice? Rugându-vă pentru ei, pentru ca 

această rugăciune să fie vocea spirituală care îi trezește, îi luminează și îi conduce la Mine. Amintiți-vă de 

ei cu dragoste și rugăciunile voastre vor fi ca un balsam pentru suferințele lor. Fă-i să știe că tu trăiești în 

Legea Mea, astfel încât exemplul și influența ta să-i ajute. Dar nu vă gândiți doar la cei de la care ați primit 

vreun beneficiu; gândiți-vă și la cei care sunt invizibili în jurul vostru și pe care nu i-ați cunoscut pe 

pământ. Actele de recunoștință sunt frumoase, dar este mai meritoriu în ochii mei dacă dăruiești fără să fi 

primit ceva mai întâi. Dar dacă ești capabil să-ți amintești și să-l ierți fără resentimente pe cel care te-a 

rănit, l-ai luat ca exemplu pe Maestrul tău, iar iertarea ta, care este o expresie a iubirii, va aduce mântuirea 

celui căruia i-o acorzi. 

5 Tatăl pătrunde în adâncul inimii voastre și vă spune: Cunoașteți-vă pe voi înșivă și vă veți cunoaște 

semenii. Judecați-vă pe voi înșivă înainte de a vă judeca aproapele. Luați-mă ca exemplu și urmați-mi 

pașii. 

6 Îmi ceri mereu iertare pentru fărădelegile tale, fără să-i ierți pe cei care te-au rănit. 
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7 Multă vreme ați căutat lumina adevărului pe căile și în cărțile (lumii) fără să găsiți adevărata hrană 

spirituală, ci doar o răcoritoare pentru minte. Astăzi aveți adevărul Meu care vă vorbește despre viața 

adevărată. 

8 Ați venit în sărăcia acestor locuri de întâlnire și, când ați auzit acest cuvânt simplu în ele - căci 

frazele sale nu sunt nici alese, nici științifice - ați simțit emoție în suflet și v-ați dat seama că asistați la o 

revelație divină. Ți-am văzut dorința ta de lumină și ți-am acordat să vezi ceea ce ai dorit atât de mult. Te-

am făcut să mergi pe toate cărările pentru ca în cele din urmă să găsești adevărul pe aceasta. 

9 În spatele simplității și discreției cu care vă vorbesc se află cunoașterea tuturor lucrurilor. Ajungeți 

la fundul cuvântului și veți descoperi că esența lui este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul a tot ceea ce 

este creat. 

10 Vă voi da multe învățături doar atunci când veți fi în Împărăția Mea. Nu le veți cunoaște acum, la 

fel de puțin cum nu veți cunoaște răsplata înaltă pe care o veți câștiga pentru fericirea veșnică a spiritului. 

Trebuie să existe în tine un altruism absolut pentru ca meritele tale să fie adevărate. Nu trebuie să faci 

cunoscute faptele bune pe care le faci, pentru că atunci le-ai lipsi de meritele pe care le-ar putea avea. 

Numai eu știu cât de mari sau mici sunt operele voastre, eu sunt cel care trebuie să le judec. De ce vrei ca 

oamenii să te laude de dragul lor? Vanitatea îi corupe pe oameni și pătează sufletul. 

11 Când vei veni la Mine într-o zi, îți voi da o coroană care să nu fie făcută din spini, cum au fost cele 

pe care le-ați apăsat pe tâmplele lui Isus. 

Fiecare are un loc în universul material pe care Tatăl l-a pregătit pentru el și pe care trebuie să-l 

păzească și să-l apere pentru a câștiga un altul în iubirea pentru Domnul său. 

12 Eu v-am pregătit, căci momentul plecării Mele se apropie deja. Dar mai întâi vreau să vă las ca o 

comoară instrucțiunile Mele. Nu vă străduiți pentru aur, nici nu vă doriți locuințe splendide. Unii care sunt 

acoperiți de lepră sau care umblă pe pământ ca niște nenorociți poartă o comoară în suflet. 

13 Acum vă spun: Pregătiți-vă, pentru că anul acesta "copacii" se vor înmulți în provinciile unde au 

așteptat atât de mult Cuvântul Meu. 

14 Sufletele încarnate nu au putut să se unească din cauza diferențelor dintre rase; de aceea, voi lua 

multe de pe pământ și, în lumea de dincolo, voi forma o familie din ele, iar dacă corupția lor a fost mare, 

după aceea clarviziunea lor spirituală și pocăința lor vor fi mari. 

15 Rugați-vă pentru sufletele confuze, pentru cei legați de pământ, pentru cei din pământ care nu sunt 

încă capabili să se desprindă de trupurile lor, pentru cei care suferă și plâng din cauza jalei de neînțeles 

care se menține pe pământ de dragul lor. Și iertați-i și pe cei care au semănat răul în inimile voastre și nu-i 

mai judecați. Dacă ochii tăi i-ar putea vedea îngenuncheați și implorându-ți iertarea, nu ai fi atât de nedrept 

cu ei. Ajută-i să se înalțe în infinit, înalță-i prin amintirea ta iubitoare, înțelege că nu mai aparțin acestei 

lumi. 

16 Vă spun din nou: cine gustă din apa Cuvântului Meu nu va mai simți niciodată setea. 

17 Discipoli, vreau ca virtuțile inimii voastre să fie veșmintele care să acopere goliciunea sufletului 

vostru. Astfel vă vorbește Duhul Mângâietor care a fost promis în Era a doua. 

18 Tatăl cunoștea deja durerea și încercările care vor afecta omenirea și gradul de depravare pe care îl 

vor atinge oamenii. Venirea Mângâietorului semnifică pentru voi eliberarea celui de-al șaselea sigiliu, 

adică începutul unei noi etape în evoluția umanității. Din acel moment, o judecată divină este în vigoare 

pentru toți oamenii; fiecare viață, fiecare lucrare, fiecare pas va fi judecat cu severitate. Este sfârșitul unei 

epoci, nu sfârșitul vieții. 

19 Este încheierea vremurilor de păcat și este necesar ca întregul conținut al acestei a șasea peceți a 

Cărții lui Dumnezeu să fie revărsat asupra sufletelor, trezindu-le din letargie, pentru ca omul să se ridice și 

să experimenteze armonia sufletului său cu întreaga creație și să se pregătească pentru momentul în care, 

prin intermediul Mielului, se va dezlega cea de-a șaptea pecete, care va aduce ultimele drojdii ale Potirului 

Durerii, dar și triumful Adevărului, al Iubirii și al Justiției divine. 

20 Când cea de-a șaptea pecete va fi închisă împreună cu celelalte șase, va rămâne închisă și acea 

carte care a fost judecata lui Dumnezeu asupra faptelor oamenilor, de la primul până la ultimul. Atunci 

Domnul va deschide o carte nouă, nescrisă, pentru a consemna în ea învierea morților, eliberarea celor 

asupriți, regenerarea păcătoșilor și victoria binelui asupra răului. 
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21 Dacă studiați Apocalipsa celor șapte peceți dată lui Ioan, veți întâlni doar păcat, pângărire și 

corupție în națiunile lumii. Acolo veți găsi istoria războaielor voastre, toate mizeriile și necazurile pe care 

oamenii le-au suferit din cauza infidelității și slăbiciunii lor, precum și judecata care a urmat fiecăreia 

dintre faptele voastre. 

22 Hristos a ajuns (doar) la mijlocul drumului vieții, dar prin jertfa Sa, prin exemplul Său perfect, te-a 

salvat de la moarte. Sângele Său a fost sentința iubirii prin care a adus mântuirea celor pierduți și le-a dat 

iertarea divină ca printr-un sărut care trezește viața. Crucea a fost cheia cu care a deschis porțile veșniciei 

pentru suflete după marea bătălie. 

23 Acesta este "Mielul", pe care profetul l-a văzut deschizând sulul și deslegând pecețile, singurul 

demn în cer și pe pământ să deschidă această carte, căci numai iubirea Lui poate cuceri ura voastră, 

blândețea Lui poate distruge ostilitatea voastră, iar lumina Lui poate înlătura întunericul vostru. Cine ar 

putea scăpa de această judecată? Cine ar putea scăpa de această carte și să înceteze să mai existe? Nimeni 

nu se va putea ascunde de Mine, o, popor! Dă-ți seama cum, în aceste vremuri în care această judecată se 

simte până și în aerul pe care îl respiri, nu-ți lipsește mângâierea divină. Mantia iubirii lui Dumnezeu 

devine vizibilă în viețile voastre, iar vocea ei caută să fie auzită de fiecare inimă. 

24 Spiritul Adevărului este cel care coboară pentru a dezlega misterele și pentru a vă dezvălui 

cunoștințele necesare pentru a vă bucura de viața adevărată. Este consolarea divină care se revarsă asupra 

suferințelor voastre pentru a mărturisi că Judecata divină nu este nici pedeapsă, nici răzbunare, ci o 

judecată a iubirii care vă aduce lumina, pacea și fericirea. 

25 Nu găsesc nici măcar o singură inimă nelocuită în care să pot locui, toate sunt pierdute pentru 

lume. Dar cât de vrednic este în ochii mei cel care - depășindu-și durerea - este capabil să binecuvânteze 

voința mea. 

26 Ce s-ar întâmpla cu tine dacă nu ai avea mângâierea credinței tale în mijlocul necazurilor tale? 

Realizează cum această credință te face să simți prezența Mea foarte aproape și cum tu, acum aproape de 

Mine, ești plin de putere și speranță. Continuați să vă puneți această încredere în Mine, astfel încât să vă 

ofer toată mângâierea pe care v-am pregătit-o. 

27 Cât de plăcut este pentru Mine când simt că găsesc credință și sunt respectat în voința Mea. Cât de 

satisfăcător este pentru Spiritul Meu când văd că ai încredere în Tatăl tău, că știi să aștepți, că ești 

incapabil să devii apostat față de Mine, chiar dacă severitatea încercărilor te deprimă uneori. La aceasta vă 

spun: Aceștia s-au dovedit a fi demni de beneficiile Mele pentru că au câștigat merite în cadrul vizitelor. 

28 Întărește-ți spiritul în marile bătălii ale vieții, așa cum a fost întărit poporul lui Israel în deșert. Știți 

cât de vast este deșertul care pare să nu aibă sfârșit, cu un soare nemilos și un nisip arzător? Știți ce este 

singurătatea și tăcerea și nevoia de a veghea noaptea pentru că dușmanii stau la pândă? Vă spun cu 

adevărat că acolo, în deșert, oamenii au înțeles măreția de a crede în Dumnezeu și de a învăța să-L 

iubească. Ce puteau aștepta acei oameni de la deșert? Și totuși aveau de toate: pâine, apă, o casă în care să 

se odihnească, o oază și un sanctuar care să le înalțe sufletele în semn de recunoștință față de Tatăl și 

Creatorul lor. 

29 Când Israel a intrat în Țara Făgăduinței, era un popor întărit, purificat și entuziast. Cât de dulce li 

s-a părut acel pământ care și-a deschis pântecele pentru a-l primi pe Fiul care îl căutase cu atâta credință și 

perseverență și care, în cele din urmă, l-a găsit. 

30 Și voi sunteți un popor, iar viața prin care treceți este o reflectare a deșertului. De aceea vă spun să 

luați ca model credința acelui popor, pentru ca voi să experimentați miracolele mele pe drumul vostru. 

Aceste minuni vor fi apa care țâșnește din stânci sau mana adusă de vânturi. 

31 Chivotul legământului a fost pentru acel popor torța strălucitoare care i-a luminat calea. Dar nu 

trebuie să uitați că în inima voastră se află sanctuarul în care vă puteți ruga pentru a vă îmbrăca cu puterea 

Mea și pentru a auzi vocea iubitoare a Tatălui vostru. Eu sunt Medicul vostru; căutați-Mă în toate ocaziile 

care apar în viața voastră și veți auzi vocea Mea și veți vedea prezența Mea, iubirea Mea și mângâierea 

Mea manifestate. 

32 Consolați-vă cu gândul că mila Mea vă va compensa pentru toate suferințele din viață atunci când 

veți ajunge în sânul vieții spirituale. Această Țară Nouă pe care am promis-o spiritului vostru, vă puteți 

imagina cum va fi fericirea ei, roadele ei, minunile și perfecțiunile ei? 
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33 Dacă pentru Israel sosirea în patria sa a fost un vis după ce a rătăcit prin deșert, cât de glorios va fi 

pentru spiritul tău să intre în împărăția luminii după un lung pelerinaj. Înțelegeți, așadar, că până și cea mai 

mică dintre suferințele voastre este un spin sau un bolovan al deșertului pe care îl traversați, astfel încât să 

dați dovadă de răbdare în încercări și de înțelegere a destinului vostru. 

34 Ați ajuns cu toții la o răscruce de drumuri în viața voastră, unde v-ați întrebat: "Unde mă duc?". 

Uneori ați fost la o răscruce de drumuri când ați trăit o dezamăgire; alteori a fost atunci când ați realizat 

ceva ce erați nerăbdători să realizați, iar apoi, după ce ați realizat acest lucru, v-ați dat seama că acesta nu 

putea fi scopul vieții voastre, că trebuie să fie ceva mai mare, mai nobil și mai frumos care să constituie 

scopul spiritului. 

35 Această criză a vieții este grea, ora este amară și lupta care se dă în tine este teribilă. Dar eu vă 

spun: Ferice de cei care rămân neclintiți în credința lor în timpul acestei încercări, căci vor ieși sănătoși și 

vor spune: "Am văzut lumina, cunosc calea, vocea Domnului mă cheamă". 

36 Adevărat vă spun că sunteți ca niște torenți care uneori se abat de la albia lor, dar care, în cele din 

urmă, se varsă în mare, care este destinația lor. 

37 Cercetați Cuvântul Meu, discipoli, și veți afla că el clarifică misterele pe care nu le-ați putut 

înțelege. Vă dau interpretarea lor pentru ca să nu cădeți pradă erorilor sau greșelilor. Odată v-am promis că 

voi trimite Spiritul Adevărului pentru a vă explica tot ceea ce era un mister pentru voi: acest Spirit sunt eu. 

De la cine poate veni adevărul, dacă nu de la Mine? Timpul luminii a venit, începeți să înțelegeți totul și, 

pe măsură ce înțelegerea voastră cu Spiritul Meu se perfecționează, cunoștințele pe care le dobândiți vor 

crește și lumina pe care o primiți va crește. 

38 Spiritul tău a trăit asuprit de carne, dar a venit ceasul eliberării sale și, pe măsură ce zborul său va 

atinge înălțimi mai mari, vei descoperi minuni mai mari. Inima ta a fost sclava lumii, dar când s-a eliberat 

de aceste lanțuri, a recunoscut ce trebuie să iubească și a înțeles de ce pasiuni trebuie să se despartă. 

39 Vă bucurați la gândul pasului pe care l-ați făcut, dar ascundeți această bucurie în inimile voastre de 

teamă că lumea vi-o va răpi cu criticile și judecățile ei. Sunteți încă temători, dar eu vă spun că va veni 

vremea când nimic și nimeni nu vă va mai speria, când veți simți o satisfacție intimă în a vă numi "ucenici 

ai Duhului Sfânt", în loc să vă fie rușine, așa cum vi s-a întâmplat, ca și cum ați fi fost prinși sau surprinși 

într-un păcat. 

40 Sunteți frați și surori ai acelor creștini care s-au ascuns în catacombele Romei; dar nu uitați că 

acele mulțimi, când au ieșit din întuneric la lumină, au făcut-o pentru a aduce lumină lumii necredincioase, 

uimind oamenii prin credința lor. Ele au fost ploaia pe sămânța divină semănată de Maestru. Mai târziu, 

națiunile păgâne și păcătoase, convertite de aceste mărturii, se vor agăța de crucea iubirii Mele ca niște 

naufragiați în căutarea farului salvator. 

41 Voi, mulțimile care M-ați ascultat - când veți ieși din izolarea și întunericul vostru? Întârzii în mod 

deliberat pregătirea ta de teama confruntării? Adevărat vă spun că se teme numai cel care nu s-a pregătit 

spiritual; căci cel care cunoaște Cuvântul Meu și îl iubește pe Domnul său și pe aproapele său nu are de ce 

să se teamă și, în loc să se ferească de oameni, caută să se întâlnească cu ei pentru a le împărtăși ceea ce a 

primit. După ce a studiat și a pătruns învățătura Mea, o pune în aplicare. 

42 Poporul lui Israel, voi locuiți în această vale a pământului într-un timp de ispășire. Eu vă arăt calea 

îngustă pe care Legea Mea o trasează, pentru ca voi să deveniți puri pe ea și să faceți parte din poporul pe 

care l-am învățat. 

43 V-am dat Cuvântul Meu în acest timp pentru ca voi să cunoașteți ordinele Mele și să aveți o altă 

manifestare a iubirii Tatălui vostru. Nu vă îndoiți de mine și nu vă temeți de mine, nu vreau să vă domin 

cu forța. Dacă vreți să Mă urmați, trebuie să cunoașteți esența învățăturii Mele, care este aceeași pe care v-

am adus-o în Era a Doua. Atunci veți înțelege tot ceea ce înseamnă această chemare pentru spiritul vostru. 

Dacă nu-l acceptați, vor veni alte suflete care vor dori să mă primească și le voi da harul pe care voi îl 

respingeți. 

44 Întotdeauna v-am spus: "Mulți sunt chemați, dar numai câțiva fac parte dintre cei aleși". Dar nu eu 

sunt cel care face distincția sau acordă privilegii - voi înșivă sunteți cei care vă câștigați dreptul de a primi 

acest nume. 

45 Cei care Mă urmează sunt chemați să fie cei care răspândesc învățătura Mea, care va aduce 

mângâiere și mântuire omenirii. Fericiți sunt cei care, când au auzit această voce pentru prima dată, au 
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simțit cum se umple golul din inima lor și care și-au refăcut învelișul trupesc slab, care se prăbușea, pentru 

că au primit întărirea și renașterea pe care v-am dat-o. Vă invit să vă ridicați crucea și să repetați pentru voi 

aceste cuvinte: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". 

46 Cât timp ai rătăcit pe pământ și câte lacrimi ai vărsat fără să ajungi la destinație! Te-am lăsat să 

rătăcești și să guști din diferite fructe pentru ca în cele din urmă să Mă recunoști. Am fost cu voi în toate 

căile voastre. Vocea pe care ați auzit-o, care vă spune să vă rugați, este vocea Mea. Iubirea grijulie care ți-

a călăuzit pașii este a Mea. Dar vreau ca voi să reflectați și să vă gândiți la destinul vostru, astfel încât să 

urmați pașii pașilor mei pe pământ. 

47 Vouă, pe care v-am adunat în casele umile de rugăciune, nu v-am vorbit ca un judecător, deși vă 

spun cu sinceritate că vă voi judeca încă. dar vă iubesc și vreau să Mă căutați mereu ca Tată, astfel încât, 

atunci când manifestarea Mea sub această formă se va încheia, să vă amintiți că Cuvântul Meu nu v-a rănit 

niciodată inima și că v-am mișcat doar în interior, făcând apel la sensibilitatea voastră și prelucrându-vă 

inimile cu cea mai fină daltă, care este Cuvântul Meu; și că instrucțiunea Mea v-a scos din existența 

monotonă și plictisitoare pentru că ați găsit adevărata cale a mântuirii. 

48 Adu-mi învățătura și nu te vei poticni; durerea nu te va cruța, dar nu te va face să disperi. Vei avea 

putere în zilele de încercare și vei găsi pacea interioară chiar și atunci când treci printr-o criză dureroasă în 

viață, iar în cele din urmă, învelișul tău trupesc se va preda și se va scufunda de bunăvoie în pământ. 

Sufletul tău se va ridica și Mă va întâlni în "curtea de justiție" unde trebuie să-l judec. Cu toate acestea, nu 

veți veni în fața unui judecător teribil, ci în fața unui Tată înțelegător și iubitor, care vă va lăuda faptele 

voastre bune și vă va spune clar ce este nedemn de a veni în fața Lui, motiv pentru care trebuie să vă 

purificați încă. 

49 Nu veți putea spune că nu ați respectat Legea doar pentru că v-a lipsit lumina, pentru că eu am 

revărsat-o în torente asupra oricărui spirit. Nu vă cer să fiți ca Operele Mele din a doua eră, ci doar atât: să 

le luați ca exemplu. Generațiile viitoare vor avansa în îndeplinirea Legii Mele de iubire și astfel omenirea 

va avansa din generație în generație pe calea perfecțiunii. În prezent, voi puneți bazele unei uniuni perfecte 

cu Mine, iar copiii voștri vor continua lucrările voastre. 

50 Dacă veți fi judecați pentru învățăturile mele, nu disperați din cauza acestei judecăți și nici nu vă 

rușinați că sunteți discipolii mei. Amintiți-vă de cei care M-au urmat în Era a doua și fiți încurajați de 

exemplul lor. 

51 Lucrarea mea vă va susține în încercări. Iartă orice greșeală și, ori de câte ori ar fi trebuit să fii 

judecat și acoperit de rușine, voi da dovadă de nevinovăția și dreptatea ta. Luați aceste încercări ca pe o 

oportunitate pe care v-o dau pentru a vă face recunoscuți de oameni ca fiind discipolii mei. 

52 Căutați viața veșnică și veți găsi pacea în ea; lăsați-i pe semenii voștri să vă judece pe nedrept. Vor 

veni vremurile de persecuție pe care vi le-am anunțat și atunci trebuie să fiți deja puternici și să vă 

încredeți în mine. Iar când pâinea va fi puțină și nu veți avea de lucru, nu vă temeți, nu veți muri de foame. 

Rugați-vă și lucrați pentru mântuirea semenilor voștri. Atunci veți simți că idealul spiritual vă hrănește și 

veți înțelege acele cuvinte pe care vi le-am spus: "Nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt care 

vine de la Dumnezeu". 

Pacea mea fie cu voi! 



U  108 

146 

Instrucție 108  
1 Binecuvântați sunteți voi, cei din semințiile lui Israel - Vocea Mea v-a chemat. În prezent, îmi 

unesc spiritual poporul Meu care a fost împrăștiat, împlinindu-mi astfel promisiunea de a-i marca cu 

lumina Mea și de a le da moștenirea lor. L-am căutat, pentru că va veni vremea când această învățătură îi 

va fi încredințată și fiecare discipol va trebui să pornească în căutarea semenilor săi și să le facă cunoscut 

mesajul Meu. Dar numai atunci când fraternitatea, unitatea și pacea vor domni în inima poporului Meu, ei 

vor simți pe deplin prezența Mea în spiritul lor. 

2 Studiați Cuvântul Meu și esența lui vă va face să înțelegeți că sunteți deja foarte aproape de 

eliberarea spirituală. 

3 La glasul Maestrului, spiritul tău s-a umplut de curaj și te-ai ridicat și ai depășit toate obstacolele 

care ți-au stat în cale și ți-au îngreunat cursul vieții. Vocea mea vă încurajează să rămâneți fermi în luptă 

pentru ca în curând să nu mai fiți sclavii lumii și să deveniți discipolii și slujitorii mei. Vegheați și rugați-

vă ca să nu cădeți din nou în captivitate. Realizează că am venit să te eliberez prin lumina revelațiilor Mele 

care îți promit o viață nouă. Întotdeauna a fost voința Mea ca poporul Meu să fie mare și puternic, nu 

pentru a-și umili semenii, ci pentru a fi un bastion și un lider pentru națiuni în domeniul spiritual și în toate 

celelalte domenii. 

4 A fost acest popor credincios instrucțiunilor Mele? Nu, nu a fost puternică și, din acest motiv, 

dușmanii săi au făcut-o mereu sclavă sau i-au smuls moștenirea. 

5 Iubiți oameni, Cuvântul Meu vă stârnește în acest moment, pentru că vă dați seama că numai Eu vă 

pot vorbi în acest fel, că numai Eu vă pot oferi mântuirea și vă pot face să auziți vocea Mea de iertare. 

Astfel, Eu redau spiritului tău moștenirea care a fost reținută. 

6 Când vă spun că acest moment este cel al eliberării voastre spirituale, este pentru că zeii pe care 

oamenii i-au creat pentru ei înșiși cad unul câte unul. Doctrinele, științele, teoriile și dorința de putere - 

toate acestea sunt acum afectate de dreptatea Mea. Eu propun omenirii o nouă viață și îi dezvălui o nouă 

știință, știința divină; căci, vă spun cu adevărat, ceea ce oamenii trâmbițează și care îi umple pe unii de 

vanitate, iar pe alții de uimire, este încă departe de a transcende umanul pământesc. Eu, pe de altă parte, vă 

voi da o lumină care vă va ilumina spiritul, și atunci vă veți minuna pe bună dreptate de ceea ce veți 

ajunge să cunoașteți. Acest lucru se va întâmpla atunci când inima și creierul tău vor învăța să asculte 

vocea conștiinței și vor fi dispuși să se supună îndemnurilor acesteia. Prin urmare, oamenii nu vor putea 

spune (mai târziu) că m-am opus progresului științific, pentru că le-am permis să îngrijească pomul științei 

până când îl vor vedea dând roade și îi vor cunoaște gustul. Dar tot ceea ce este uman are o limită, iar 

intelectul omului are și el un "până aici și nu mai departe". Cu toate acestea, atunci când știința omului își 

va stabili obiective spirituale și se va purifica de orice scop egoist, o voi pune în slujba umanității ca 

mijloc de progres spiritual. Atunci Natura își va deschide tezaurul, își va dezvălui secretele și va dezvălui 

oamenilor puteri și tărâmuri necunoscute, și atunci această știință a voastră nu va avea nicio limită în 

transformarea ei într-o cauză nobilă și bună. 

7 Această lumină este încă o carte închisă, pe care oamenii nu au fost capabili să o vadă, de aceea vă 

spun că progresul științei viitorului va fi mai mare decât cel pe care l-ați realizat astăzi. Dar nu va fi prin 

minte, ci prin spirit. 

8 V-am spus că v-am găsit sclavi ai materialismului, dar am venit să vă eliberez din aceste lanțuri. 

9 Înainte ca Eu să Mă fac cunoscut, a venit la voi Ilie, pe care l-ați numit Profetul de Foc. El vă va 

rupe lanțurile cu raza prezenței sale și vă va pregăti pentru o viață mai bună. Ilie, profetul, mesagerul, 

precursorul și păstorul spiritual, va demasca încă o dată falsitatea idolilor și a idolilor pe care oamenii i-au 

creat. În fața altarului invizibil, el va invoca puterea Mea și, încă o dată, raza dreptății Mele va coborî 

pentru a distruge păgânismul și răutatea oamenilor. Ilie este în acest moment ca o stea strălucitoare care a 

ieșit din infinit și a pregătit organul uman de înțelegere pentru discursul divinității cu omul. Vocea lui a 

fost prima care s-a făcut auzită prin acest mijloc, pentru că el este pionierul Meu. 

10 În același timp în care omenirea s-a înmulțit, s-a înmulțit și păcatul ei. Nu lipsesc în lume orașe ca 

Sodoma și Gomora, a căror ofensă răsună pe tot pământul și otrăvește inimile. Din acele cetăți păcătoase 

nu au mai rămas nici măcar urme; totuși, locuitorii lor nu erau ipocriți, pentru că păcătuiau în plină zi. Dar 
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această umanitate de astăzi, care se ascunde în întuneric pentru a-și satisface patimile și apoi se preface în 

dreptate și puritate, va avea parte de o judecată mai severă decât Sodoma. 

11 Este moștenirea nesănătoasă a tuturor generațiilor trecute, ale căror dependențe, vicii și boli își dau 

roadele în acest timp. Este pomul răului care a crescut în inimile oamenilor - un pom care a fost făcut 

roditor prin păcate și ale cărui roade continuă să ispitească femeia și bărbatul și să doboare noi inimi de la 

o zi la alta. 

12 La umbra acestui copac se află bărbați și femei fără puterea de a se elibera de influența lui. În urmă 

rămân virtuți distruse, demnitate umană pătată și multe vieți mutilate. 

13 Nu numai adulții sunt atrași de plăcerile lumii și ale cărnii și aleargă după ele; chiar și tinerii și 

chiar și copiii, la toți a ajuns otrava care s-a acumulat în timp, iar cei care au reușit să scape de influența 

nefastă a răului - ce fac ei pentru cei care s-au rătăcit? Îi judecă, îi condamnă și sunt indignați de acțiunile 

lor. Puțini sunt cei care se roagă pentru cei care s-au abătut de la calea cea bună și tot mai puțini sunt cei 

care își petrec o parte din viață luptând împotriva răului. 

14 Adevărat vă spun că Împărăția Mea nu se va instaura printre oameni atâta timp cât pomul răului va 

mai avea viață. Această putere trebuie distrusă; pentru aceasta este necesar să posedăm sabia iubirii și a 

dreptății, singura căreia păcatul nu-i poate rezista. Înțelegeți că nu judecățile sau pedepsele, ci iubirea, 

iertarea și mila, esența învățăturii Mele, vor fi lumina care vă va lumina căile și instrucțiunea care va 

aduce mântuirea omenirii. 

15 Oameni buni, veți fi voi printre cei care lucrează pentru salvarea acestei umanități? Vrei să-ți aduci 

contribuția la lucrarea de mântuire? Atunci nu vă simțiți incapabili să îndepliniți această misiune atunci 

când comparați numărul vostru nesemnificativ cu cel al umanității, pentru că nu veți realiza totul. 

16 Înțelegeți că fiecare dintre voi care renunță la o cale rea va face ca puterea răului să-și piardă o 

parte din puterea sa; că viața voastră, dacă este dreaptă în faptele, cuvintele și gândurile sale, va lăsa o 

sămânță bună în calea sa; că sfaturile voastre, dacă vin dintr-o inimă pioasă, vor avea puterea de a face 

minuni; și că rugăciunea, dacă se naște dintr-un gând plin de compasiune și iubire, va fi un mesaj de 

lumină pentru cel pentru care cereți. 

17 Forțele răului au devenit puternice, oamenii se străduiesc să inventeze arme cu care să-și descarce 

ura, răzbunarea și răutatea. Oamenii de știință își dedică viața studierii celor mai eficiente mijloace de 

distrugere a celor pe care îi consideră dușmani. Dar vă spun cu adevărat că în această bătălie toți vor pieri, 

pentru că puterea Mea va fi numai de partea dreptății, a iubirii, a rațiunii și a adevărului. 

18 Dacă toți cei care se roagă și toți cei care suferă se unesc în gând și, în fața haosului în care se 

afundă omenirea, își transformă durerea în învățături și fapte bune, le voi încredința sabia Mea invincibilă 

pentru ca ei să taie ramură cu ramură din copacul răului care a dat omenirii atâtea roade ale morții. 

19 Roadele domniei răului nu vor prevala, ci lumina va domni pretutindeni și în orice spirit. 

20 În acest timp, Eu îmi dezvălui Cuvântul Meu Divin prin bărbați, femei și copii, împlinind 

promisiunea care v-a anunțat momentul în care Duhul Meu se va revărsa asupra fiecărei creaturi umane. 

Sunteți încă abia la începutul acestei epoci, dar după aceea veți experimenta trezirea spirituală a umanității 

de pe întreg pământul. 

21 În mod simbolic, există o masă așezată la care vă invit să vă așezați și să mâncați hrana vieții 

veșnice pe care o ofer spiritului vostru. Puteți înțelege bine sensul acestor cuvinte, pentru că încă din 

primele timpuri v-am vorbit despre viața adevărată, care este viața veșnică, deși până acum nu ați înțeles 

această învățătură. 

22 Deoarece știam că veți aprofunda puțin învățăturile Mele și am prevăzut erorile în care veți cădea 

în interpretarea revelațiilor Mele, v-am anunțat revenirea Mea spunându-vă că vă voi trimite Spiritul 

Adevărului pentru a clarifica multe mistere și pentru a vă explica ceea ce nu ați înțeles. pentru că în miezul 

Cuvântului Meu profetic v-am dat să înțelegeți că în acest timp nu voi veni în tunete și fulgere ca la Sinai, 

nici nu voi deveni om și nu voi umaniza Iubirea și Cuvintele Mele ca în Era a doua, ci voi veni la spiritul 

vostru în splendoarea Înțelepciunii Mele, surprinzându-vă mintea cu lumina inspirației și chemând la ușile 

inimilor voastre cu o voce pe care spiritul vostru o înțelege. Aceste previziuni și promisiuni abia acum se 

adeveresc. 

23 Este suficient să vă pregătiți puțin pentru a privi lumina Mea și pentru a simți prezența Spiritului 

Meu, cel pe care v-am anunțat că va veni să vă învețe și să vă descopere adevărul. 
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24 Timpul în care trăiți este unul al judecății și al încercărilor, dar nu sunteți abandonați. Bateți la ușa 

Mea și veți auzi imediat vocea Mea care vă va răspunde. Cât de puternici veți fi când veți ști să Mă căutați 

spiritual, cât de înaltă va fi spiritualizarea voastră când veți intra pe calea iubirii și cât de frumoasă va fi 

viața voastră când îi veți înțelege sensul! 

25 Intră pe calea Mea cu un pas hotărât și ferm. Nu vă cer să aduceți imediat roadele perfecțiunii, 

pentru că reînnoirea voastră va fi suficientă pentru Mine ca să fie începutul ascensiunii voastre spirituale. 

26 Discipoli, mâncați și beți la masa Mea pâinea cunoașterii și vinul iubirii. Adevărat vă spun că 

oricine va lua pâinea și vinul pe care le ofer, Mă va purta în duhul său. 

27 Pe o cale de lumină am trimis spiritul tău să locuiască pe pământ și pe o cale de lumină se va 

întoarce la mine. Între timp, trebuie să rătăcești ca un rătăcitor rătăcit în deșertul imens sau ca un marinar 

pierdut în marea imensă. Dar nu Mă învinovățiți pe Mine pentru rătăcirea voastră, căci ați fi nedreptățiți, 

căci înainte de a vă trimite pe pământ v-am dat o busolă și am făcut să apară o stea în infinit, pentru ca ele 

să vă ghideze pașii. Această busolă și această stea sunt conștiința ta. De aceea, atunci când părăsiți 

armonia pe care ar trebui să o păstrați cu tot ceea ce vă înconjoară, chiar și praful pământului vă pare ostil; 

dar, în acest caz, nu natura este cea care se întoarce împotriva voastră, ci voi înșivă sunteți cei care 

încălcați legile armoniei care guvernează universul. 

28 Când păgânii din acest timp vor cunoaște această învățătură, o vor respinge, iar materialiștii o vor 

combate, dar toți vor fi uimiți să vadă că Adevărul Meu prevalează. 

29 Ați recunoscut deja că, în trecut, pe lângă proclamarea învățăturii mele, am făcut multe lucrări de 

genul celor pe care omenirea le numește miracole. Astfel, în acest timp, nu numai că voi proclama 

Cuvântul Meu, care se va răspândi mai târziu pe tot pământul, dar voi face și noi minuni. Voi da dovadă 

de puterea Mea și îi voi uimi pe oameni cu fapte care îi vor face să se supună adevărului. 

30 Am multe să vă dezvălui. Astăzi vă dau doar cheia pentru a deschide poarta adevăratei 

înțelepciuni. Această cheie este această învățătură. 

31 Cu adevărat, vă spun, pe calea iubirii veți obține tot ceea ce este permis de Mine și veți 

experimenta totul. Dar vă lipsește cunoașterea despre cum ar trebui să fie iubirea de care vă vorbesc și, 

mai presus de toate, vă lipsește capacitatea de a o simți profund. 

32 Împărăția mea este rezervată copiilor de bunăvoință care își îmbrățișează crucea din dragoste 

pentru Tatăl lor și pentru aproapele lor. Această împărăție despre care vă vorbesc nu se află într-un loc 

anume, ea poate exista pe pământul pe care îl locuiți, precum și în toate căminele spirituale; căci împărăția 

mea constă în pace, lumină, har, putere, armonie, și toate acestea le puteți obține - chiar dacă într-o formă 

limitată - încă din această viață. Nu veți atinge plenitudinea spirituală decât dincolo de această lume în 

care locuiți în prezent. 

33 De ce tânjesc mulți oameni să plece din această viață în cealaltă? Motivul este că ei cred că tot 

ceea ce îi înconjoară le este ostil. Dar, cu adevărat, vă spun că, în loc să dispere, ei ar trebui să se 

străduiască să revină în armonie cu legile pe care le-am stabilit, ca să zic așa, ca o cale pe care să o urmați 

spre perfecțiunea spirituală. 

34 În toate timpurile și în toate popoarele pământului au apărut apostoli ai binelui, care au dovedit 

nivelul înalt al spiritului lor prin diferite misiuni. Cu toții au fost mesagerii mei, pentru că bunătatea 

provine dintr-o singură sursă, Spiritul meu divin, și cu lumina mea iluminez întregul univers. 

35 Dintre acești emisari, unii au fost semănători spirituali, alții v-au adus lumina științei, iar alții au 

adus mesajul Meu de iubire umanității cu simțul lor de bine. Pe unii i-ați numit apostoli, pe alții i-ați numit 

sfinți, pe unii i-ați considerat savanți, pe alții genii; dar nu a existat niciunul care să fi venit pe pământ fără 

să fi primit de la Mine misiunea pe care trebuie să o îndeplinească printre oameni. 

36 Pământul a fost întotdeauna udat și fertilizat de frumoasele exemple ale mesagerilor Mei și, deși în 

această epocă oamenii au amestecat învățăturile Mele cu buruienile care cresc în lume, sămânța nobleței, a 

iubirii și a fraternității nu a murit, motiv pentru care vă spun că așteaptă doar secera dreptății Mele pentru a 

curăța această planetă și apoi pentru a ilumina din nou inimile. 

37 Câți oameni, care suferă din cauza haosului prin care trece omenirea și tânjesc după pace, nu știu 

că există în ei un spirit care așteaptă doar ocazia de a ieși și de a semăna sămânța divină a păcii. 

De aceea vă spun că slujitorii mei trebuie să pornească în curând pe tot globul, uniți într-o lucrare de 

reînnoire și reconstrucție. Acum vă întreb: Nu v-ar plăcea să fiți uniți spiritual cu ei? 



U 108 

149 

38 Fiecare dintre voi este, de asemenea, un slujitor și un emisar al Meu, căruia i-am dat instrucțiuni 

pentru a îndeplini o misiune spirituală pe pământ. 

39 Fiți vigilenți și veți fi martori la convertirea celor care M-au renegat, la fel cum veți fi martori la 

întoarcerea celor care s-au abătut de la adevărata cale. Oamenii de știință care și-au dedicat viața căutării 

elementelor și forțelor de distrugere se vor întoarce, când vor simți că se apropie judecata, pe calea 

adevărului pentru a-și dedica ultimele zile reconstrucției morale și materiale a lumii. Alții, care în aroganța 

lor au încercat să-mi ia locul în suflete, vor coborî de pe tronurile lor pentru a mă imita în umilință. Iar 

oamenii care odată au stârnit națiunile și au pornit războaie își vor recunoaște și ei erorile și vor lupta cu 

frică pentru pacea omenirii. 

40 Care dintre voi va experimenta toate acestea? Voi nu știți, dar Eu vă anunț, vă profețesc, căci în 

curând vor veni pe pământ noile generații care vor trăi împlinirea (acestei profeții). Sarcina voastră este de 

a răspândi această învățătură și de a aduce lumina acestei Vești Bune la națiuni. Dacă îndepliniți acest 

lucru, și semenii voștri vă vor numi "mesageri ai Domnului". 

41 Prezența mea spirituală printre voi este ca umbra unui copac primitor și odihnitor. Cel care vine la 

el crezând experimentează o senzație de viață, de forță și de bunăstare care îl face să exclame: "Este 

Maestrul!". Dar chiar și cel care s-a apropiat cu îndoială, se întreabă în sinea lui, când părăsește locul de 

întâlnire unde a auzit Cuvântul Meu: "De ce simt atâta pace în sufletul meu?". Asta pentru că pomul și-a 

întins ramurile pentru toți, pentru că Duhul Meu a coborât peste fiecare creatură. Prin urmare, dacă cineva 

nu înțelegea esența divină a Cuvântului Meu, trebuia să spun că unii au o inimă pietrificată. 

42 Eu sunt printre voi ca un Tată și cobor în inimile voastre mângâierea pe care v-am promis-o în Era 

a doua. Am venit să fiu alături de voi în necazurile voastre și să vă ascult plângerile. Atunci de ce vă 

temeți de procese? Nu vezi cât de mult te iubesc și cum te caut în locul tău de exil? Dacă M-am dat pe 

Mine însumi în întregime ca om pentru a obține mântuirea voastră, astăzi Mă voi revărsa în duh asupra 

spiritului vostru pentru a vă ridica în împărăția harului. 

43 De aceea, vă spun să Mă căutați în orice fel în care aveți nevoie de Mine, fie ca Dumnezeu, ca 

Tată, ca Judecător, ca Maestru, ca frate, ca prieten, ca doctor. Ceea ce vreau este pacea și mântuirea 

voastră, iubită umanitate. 

44 Nici unul dintre suspinele voastre nu va rămâne neauzit în ceruri, fiecare rugăciune își găsește 

ecoul în Mine, niciunul dintre necazurile sau crizele vieții voastre nu rămâne neobservat de iubirea Mea 

părintească. Știu totul, aud totul, văd totul și sunt prezent în toate. 

45 Pentru că oamenii cred că M-am îndepărtat de ei din cauza păcatelor lor, ajung să se simtă departe 

de Mine. O, ignoranță omenească care a adus atâta amărăciune pe buzele lor! Să știți că dacă m-aș 

îndepărta de oricare dintre creaturile mele, acea creatură ar înceta instantaneu să mai existe. Dar acest 

lucru nu s-a întâmplat și nici nu se va întâmpla, pentru că atunci când v-am dat Duhul Sfânt, v-am înzestrat 

pe toți cu viața veșnică. 

46 Când veți înțelege sensul vieții, cauza durerii și scopul final al existenței voastre, nu Mă veți mai 

simți îndepărtat, veți percepe prezența Mea făcându-Mă să se facă simțită în inima și în spiritul vostru și 

veți auzi vocea Mea repetându-vă cu dragoste cuvintele învățăturii Mele și învățându-vă să mergeți în 

siguranță pe calea adevăratei voastre vieți. 

47 Raza mea divină coboară în acest moment pentru a vă lumina spiritul și pentru a înțelege 

instrucțiunile mele. Este lumina care vă va ajuta să discerneți adevărul de minciună. 

48 Îi văd printre voi pe cei care au crezut cu tărie în Cuvântul Meu, precum și pe alții a căror credință 

este slabă și care, din acest motiv, sunt nehotărâți; dar, indiferent de acest lucru, ei au o dorință arzătoare 

pentru aceste case de rugăciune, pentru a-și recăpăta puterea spirituală și pacea spirituală la Cuvântul Meu. 

Vreau să Mă recunoașteți prin esența acestei învățături, să simțiți prezența Mea și apropierea împărăției 

Mele. 

49 De ce ai crezut că sunt departe când am promis că mă întorc să vorbesc cu tine? Nu sunteți singuri 

în suferințele voastre, pentru că Eu vă iau înainte, chiar dacă adesea nu aveți credință și încredere în Mine 

și astfel întârziați sosirea voastră la casa care vă așteaptă. 

50 Să nu eșuați în îndatoririle voastre, crezând că crucea voastră nu este grea dacă o duceți cu dăruire 

și iubire. Vreau să vă văd zâmbind și trăind în pace, vreau să văd cele mai sănătoase bucurii în casele 

voastre. 
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51 Nu puteți pretinde că Cuvântul Meu nu este clar sau că are imperfecțiuni, pentru că nu poate exista 

nicio ambiguitate din partea Mea. Dacă găsiți vreo eroare în ea, puneți-o pe seama transmiterii defectuoase 

de către purtătorul de cuvânt sau pe seama înțelegerii voastre slabe, dar niciodată pe seama învățăturii 

Mele. Vai de purtătorul de voce care corupe Cuvântul Meu! Vai de cel care transmite greșit învățătura 

Mea și o înjosește, căci va suferi mustrarea neîncetată a conștiinței sale și își va pierde pacea sufletului 

său! 

52 Nu vă temeți să fiți cercetați sau testați în viața voastră de către cei din jur. Temeți-vă să păcătuiți, 

căci chiar dacă ați face-o în adâncul inimii voastre, nu ați putea ascunde nimic de Mine. 

53 Aceasta este epoca spiritualizării, în care veți pune bazele adevăratului templu în care vor intra cei 

care trebuie să formeze o nouă umanitate. În curând nu veți mai avea nevoie de călăuze pe pământ, pentru 

că atunci spiritul vostru se va îndrepta spre mine pentru putere și vă va ghida doar prin inspirația mea. 

54 Ce bucurie veți trăi atunci când veți îndeplini ordinele mele și veți vedea că numărul celor care mă 

urmează se va înmulți. Dar fiți conștienți că trebuie să vă pregătiți cu adevărat pentru a fi ascultați de 

semenii voștri și pentru a găsi credința. 

55 Cuvântul Meu se face din nou simțit în conștiințe, pentru că oamenii nu umblă pe căile adevărului. 

56 Recunoașteți echilibrul perturbat al forțelor naturii și dezordinea pe care au suferit-o? Sunteți 

conștienți de ce sunteți afectați de forțele lor dezlănțuite? Motivul este că ați rupt armonia care există între 

viața spirituală și cea materială, creând astfel haosul în care vă veți scufunda. Dar de îndată ce omenirea se 

va supune legilor care guvernează viața, totul va fi din nou pace, abundență și fericire. 

57 Mai aveți încă un drum lung de parcurs pentru a atinge acest obiectiv și trebuie să vă dovediți 

valoarea în luptă pentru a deveni demni de a intra complet în posesia moștenirii voastre. Depinde de voi 

dacă vă apropiați în fiecare zi de acele regiuni în care sălășluiesc pacea și harul Duhului Meu. Calea este 

pregătită, veniți la Mine, vă invit. 

58 Nu vă răzvrătiți împotriva încercărilor care vă apar în cale. Dă-ți seama că durerea pe care o aduci 

în fața Mea a lăsat o sămânță binefăcătoare în spiritul tău. V-am spus că vreau să fiți puri, iar voi nu știți să 

vă purificați decât prin durere. Voi nu ați vrut să vă ridicați prin iubire și ascultare față de Legile Mele. De 

aceea, de fiecare dată când vă chem pentru a vă da o nouă misiune, trebuie să vă purificați mai întâi în 

sursa durerii. 

59 Dacă vreți să fiți demni de pacea mea, lăsați-l pe Maestru să vă călăuzească fără să vă opuneți 

încercărilor la care vă supune voința mea. Există creaturi care s-au aplecat sub rigorile încercărilor și s-au 

înălțat spiritual, iar altele care, pentru că nu au afirmat voința Mea, au blasfemiat împotriva Mea și au 

căzut în întunericul disperării. Cei dintâi au dat dovadă de umilință și încredere și se pregătesc să audă 

ecoul cuvintelor Mele în spiritul lor. Ei s-au plecat în fața voinței Mele și au binecuvântat dreptatea Mea, 

în timp ce ceilalți M-au respins în aroganța lor și M-au alungat din inimile lor. 

60 În toate timpurile am trimis profeți care trebuiau să servească drept mijlocitori între spiritul meu și 

cel al oamenilor. Dar oamenii nu au ascultat cuvintele lor cu credință și respect și, ori de câte ori acești 

mesageri ai Mei au avertizat popoarele și le-au recomandat rugăciunea și pocăința, le-au întors spatele și i-

au lăsat să vorbească în gol, fără să acorde vreo importanță mesajului lor. De aceea vă cer să vă 

spiritualizați, pentru a putea percepe mesajele și semnele care, pornind din împărăția luminii, ajung la 

spiritul vostru. Fie ca cei care nu știu nimic despre venirea Mea să fie indiferenți față de anunțurile Mele 

atâta timp cât chemarea Mea nu ajunge la ei. Dar tu, de care sunt atât de apropiat, nu te îndoiești! 

61 Văd că vă iubiți foarte mult pe voi înșivă, dar nu vă iubiți aproapele. Văd, de asemenea, că vă 

temeți de judecata oamenilor și nu de a Mea, și asta pentru că ați redus la tăcere vocea conștiinței, care este 

ghidul vostru interior. Făcând acest lucru, ați uitat că vreau să vă oțelesc și să vă echipez pentru a deveni 

un popor puternic, virtuos și devotat voinței mele. Pentru că numai în acest fel veți putea să vă salvați 

semenii și să vă îndepliniți misiunea pe care v-o dau în acest moment. 

62 Iubiți-mă și cereți-Mă așa cum se cuvine unui copil al Meu, dar puneți-vă toată încrederea în Mine, 

astfel încât existența voastră să fie plină de încredere și de pace. 

63 Nu vă îndoiți niciodată de împlinirea Cuvântului Meu și nu așteptați realizarea lui pentru a crede că 

este adevărat. Ceea ce am spus prin purtătorii Mei de cuvânt - bărbați, femei și copii - se va întâmpla. Nu 

ați văzut cum s-au împlinit toate anunțurile și profețiile pe care le-am făcut prin Damiana Oviedo? 

Vremuri de purificare și de durere au profețit acele buze, și cu adevărat vă spun că acele cuvinte s-au 
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împlinit. Atunci când văzătorii au trecut dincolo de limitele materiei pentru a contempla Viața Spirituală 

într-o stare de extaz, ei Mi-au cerut, la întoarcerea în învelișul lor trupesc, să le permit să locuiască pentru 

totdeauna în acel loc în care spiritul lor a simțit o atât de mare beatitudine în timpul extazului. Apoi le-am 

spus că nu era încă timpul ca ei să locuiască în acele case, dar că trebuie să persevereze pe calea Mea, care 

este cea care îi va duce pe toți la casa promisă. 

64 Când te uiți la necazurile grave care zguduie lumea de astăzi, îți lipsește curajul de a continua să 

trăiești. Rugați-vă și împreună cu Mine veți găsi puterea, curajul și răbdarea de a lupta până când veți 

ajunge în vârful muntelui. 

65 Lucrați în lucrarea Mea și Eu voi continua să vă încredințez balsamul vindecător pe care Mi-l 

cereți pentru cei bolnavi, pentru ca voi să îl transmiteți celor nevoiași. Rodul vieții, de care inimile fără 

credință au atâta nevoie - dați-le-l, căci l-ați primit din belșug. Stropiți calea semenilor voștri cu fapte bune 

și, prin ele, vă veți spori meritele, pentru a trăi în cele din urmă în acea casă de lumină care vă așteaptă 

spiritul din eternitate. 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 109  
1 Veniți cu umilință la manifestarea Mea, așa cum au venit acei păstori din Iudeea la Mântuitorul 

când abia se născuse. Și-au plecat genunchii în semn de venerație în fața frumuseții și a frumuseții 

imaginii pe care ochii lor extaziați o priveau. 

2 Acei oameni asupriți și umiliți îl așteptau pe Mesia de secole, de aceea, când a venit în lume 

înconjurat de sărăcie, a fost recunoscut de cei umili. Stăpânii, marii și bogații îl așteptau și ei pe Mesia, dar 

și-l imaginau altfel. De aceea, steaua care a apărut pe firmament și a anunțat venirea Mântuitorului a fost 

văzută doar de cei care au vegheat și s-au rugat, deși a strălucit pentru întreaga lume și în fața tuturor 

sufletelor. 

3 Nimeni nu știa cu certitudine cum va veni Mesia, cum va fi El și nici sub ce formă se va arăta. Dar 

această taină a fost lămurită și tot poporul și împreună cu el omenirea au știut după aceea că El a venit de 

la Tatăl, că a fost conceput prin har divin și că învățătura Lui era plină de dreptate, dragoste, milă și 

smerenie. Numai cei simpli la inimă, cei săraci din punct de vedere spiritual și oamenii de bunăvoință au 

crezut în acel Maestru care ascundea în spatele blândeții și sărăciei Sale toată măreția și puterea lui 

Dumnezeu. Cât de mult s-a discutat despre Hristos de atunci, câte dispute de cuvinte și argumente au 

existat, câte judecăți și păreri au fost date! Cei bogați nu voiau să știe nimic despre altruism și bunătate; cei 

puternici nu recunoșteau nici o altă împărăție și nici o altă putere decât cea din această lume; oamenii de 

știință negau existența vieții spirituale, iar comunitățile religioase falsificau multe dintre revelațiile divine. 

4 Copilăria lui Iisus a trecut repede; pot să vă spun că drumul dureros a început înainte de nașterea 

Sa și a continuat după moartea Sa pe cruce, având în vedere că Numele Meu și Doctrina Mea au fost în 

mod constant persecutate și judecate. De aceea, drumul meu de suferință a fost foarte lung, la fel cum a 

fost și pentru spiritul Mariei, mama mea tandră, când era om. 

5 Dacă pe pământ inima ei s-a simțit adesea rănită de moarte, în spirit a trebuit să trăiască și durerea 

de a-și vedea numele și puritatea profanate de blasfemiile, îndoielile, condamnările și batjocura oamenilor 

materializați. 

6 "Cuvântul făcut trup" a întâlnit întotdeauna multe inimi ale căror uși erau închise în fața realității, 

deși toate lucrările Mele erau pătrunse de cea mai strălucitoare lumină a adevărului. 

7 Astăzi, Cuvântul meu se întoarce la voi, dar nu s-a întrupat în pântecele Fecioarei Maria pentru a 

deveni om ca în Epoca a doua. Cu toate acestea, Maria, întruchiparea maternității, este întotdeauna 

prezentă în spirit. 

8 Paiața din grajdul în care Isus a venit în lume, precum și crucea de pe Golgota pe care și-a dat 

ultima suflare, le voi întâlni în inimile oamenilor în acest timp. Dar la sfârșit, după întuneric, va deveni 

lumină în toate sufletele și voi fi glorificat. 

9 Perioada actuală va fi una de luptă; dar atunci, când totul va fi încheiat, omenirea îmi va cânta un 

cântec de jubilație. Pentru că, în cele din urmă, după atâtea conflicte, dușmanii păcii vor deveni oameni de 

bunăvoință. 

10 Viața ta actuală a fost una de muncă constantă și, când îi vezi pe alții bucurându-se de plăceri și de 

satisfacerea dorințelor lor, te întrebi de ce destinul tău este atât de greu și de sever. Răspunsul a venit în 

inima ta atunci când te-ai rugat și Mi-ai prezentat durerile, necazurile și adversitățile tale. Acesta a fost 

momentul în care intuiția v-a spus să vă acceptați paharul cu răbdare, pentru că fiecare spirit a făcut o 

datorie față de Mine pe care inima umană nu o cunoaște. 

11 Discipoli, îmbrățișați convingerea că nu ați venit pe pământ în acest timp pentru a primi glorie și 

onoare, nici pentru a vă ospăta cu roadele plăcerii, ci pentru a vă repara și purifica sufletul în încercările 

acestei vieți și în practicarea învățăturilor mele. Cu toate acestea, nu vreau să vă spun să respingeți toate 

aceste satisfacții sănătoase care vă bat la ușă, pentru că atunci ați cădea în fanatism și v-ați face călătoria 

vieții foarte dureroasă. 

12 Cercetați ceea ce vă spun, căci dacă nu vă dedicați studiului Cuvântului Meu, puteți cădea în 

fatalism. Dar vedeți, învățătura Mea este torța credinței și a speranței care luminează calea celor care au 

căzut în întunericul dezamăgirii, al confuziei și al disperării. 

13 Pătrundeți în interiorul vostru, încercați să vă cunoașteți pe voi înșivă prin intermediul învățăturilor 

mele și veți descoperi viața minunată a Spiritului care vă dezvăluie că nu sunteți nici săraci, nici mici, nici 
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dezmoșteniți, și care vă face să înțelegeți că sunteți copiii privilegiați în creația Tatălui vostru. De aceea vă 

învăț ca să nu rămâneți niște copii care nu știu nimic și nu se cunosc pe ei înșiși. 

14 Deși ați dobândit multe cunoștințe despre corpul vostru prin intermediul științei, acum știți că ființa 

voastră nu se limitează la materie, ci că în ea trăiește o altă ființă de o natură diferită, pe  care încă nu o 

cunoașteți și care este sufletul vostru. 

15 Foarte puțin este ceea ce comunitățile religioase au dezvăluit omenirii despre suflet. Dar acum se 

vor trezi din letargia lor și vor fi binecuvântați cei care își vor depăși temerile și îndoielile și vor dezvălui 

omenirii adevărul pe care l-au ascuns. Îi voi ilumina cu lumina iertării Mele, a harului Meu și a 

înțelepciunii Mele. 

16 Atunci când omenirea va înțelege că comunitățile religioase nu sunt acolo doar pentru ca oamenii 

să trăiască moral pe pământ, ci că au sarcina de a ghida sufletul spre casa sa eternă, atunci omenirea va fi 

făcut un pas înainte pe calea dezvoltării sale spirituale. 

17 Ridicați-vă, oameni buni, pentru ca să vă găsesc mereu în vigilență spirituală, fără să încălcați 

Legea Mea, uniți în casele voastre și căutându-i pe cei care s-au abătut de la Calea Mea. Astfel, Mă veți 

lua ca exemplu de Maestru. Dar nu intenționați niciodată să Îmi luați locul de judecător. Se cuvine să vă 

iertați unii pe alții și, dacă doriți să-mi luați locul în vreun fel, faceți-o cu învățătură, cu dragoste și cu 

iertare. Aveți multe exemple de la Mine pe care să le folosiți ca ghid pentru lucrările voastre. Spiritul meu 

nu vrea să se afișeze în fața voastră, dar trebuie să înțelegeți că eu, ca Maestru, trebuie să vă arăt exemplele 

mele de învățătură, pentru ca voi să le folosiți ca model. Dacă Mi-aș ascunde lucrările Mele, cum ați putea 

să le înțelegeți? De aceea vă spun: iubiți-vă pe voi înșivă, cum vă iubesc eu pe voi. 

18 Îmi implorați iertarea pentru că Mă jigniți continuu, iar Eu vă iert. Tu, pe de altă parte, nu ești 

dispus să-i ierți pe cei care te jignesc. De aceea am permis ca manifestarea Mea să continue până în 1950, 

pentru ca voi să înțelegeți învățătura Mea prin învățăturile Mele și să-i dați valoarea cuvenită. 

19 Legea Mea și Doctrina Mea, făcute cunoscute de-a lungul veacurilor, sunt singura carte în care 

totul este adevăr. Cu toate acestea, oamenii caută în cărțile pământului ceva care să le dezvăluie ceea ce 

este veșnic și care să le dezvăluie adevărul, dar tot ceea ce reușesc este să își supraalimenteze mintea cu 

teorii, fără a găsi adevărata lumină pentru spiritul lor. 

20 A fost nevoie de dragostea Mea grijulie pentru ca această învățătură să prindă rădăcini în inimile 

voastre, de multă răbdare și de o iubire minuțioasă pe care numai Eu, Domnul vostru, o puteam aduna. 

Ceea ce ar trebui să știți în acest moment vă dezvălui în învățăturile Mele. Dar ceea ce vă voi ascunde va 

rămâne ascuns, ca să știți în vremurile viitoare. Dacă v-aș spune totul astăzi, mulți ar fi confuzi, iar alții, 

care cred că înțeleg, ar fi plini de vanitate. Acest sentiment de superioritate i-ar corupe, iar voi vă veți da 

seama că Învățătura Mea nu este menită să vă abată de la calea adevărului. 

21 Considerați această viață ca pe o bătălie, luptați în ea până la victorie. Veniți în prezența Mea ca 

niște soldați buni și Eu vă voi da o răsplată care vă va umple spiritul de lumină și har. Dar cei care sunt 

adormiți spiritual și se comportă în necredința lor ca fecioarele nebune din parabolă vor fi surprinși de 

moarte, care îi va găsi cu lampa stinsă. 

22 Fiecare ființă umană, fiecare creatură, are un loc atribuit pe care nu trebuie să-l piardă; dar, de 

asemenea, nu trebuie să ocupe locul care nu i se cuvine. 

23 Ce responsabilitate au cei care M-au auzit în acest timp, chiar dacă M-au auzit o singură dată! 

24 Când ați primit chemarea mea, v-ați grăbit să vă adunați și să vă consultați spiritual cu mine. Vreau 

să vă văd spiritul plin de speranță și de credință conform misiunii sale, curajos și cumpătat în încercări. Nu 

obosiți să vă luptați, nu ezitați când simțiți că drumul este lung. Nu uitați că Spiritul meu vă însoțește și că 

astfel puteți fi invincibili în încercări. 

25 Cupa ta a conținut bucurii și pace, dar și durere și nesiguranță. Ați râs și ați plâns în viețile voastre, 

iar unii au îmbătrânit prematur pentru că au slăbit în încercare și au simțit că le lipsesc puterile. 

26 Femei, vă văd inimile rănite. Greutățile ți-au epuizat învelișul trupesc, dar mai există încă putere în 

spirit pentru a merge mai departe cu curaj. În ciuda suferinței, ați avut încredere în Mine și ați sperat în 

Mine, știind că Eu intervin întotdeauna pentru a vă usca lacrimile și a vă ușura munca. Amintiți-vă că v-

am spus că "frunza copacului nu se mișcă fără voia Mea". Nu v-ați gândit că acest potir al suferinței pe 

care l-ați golit este creuzetul în care sufletul vostru se purifică? Nu știți că trăiți într-o epocă de luptă 

spirituală în care trebuie să dați dovadă de putere? Fiți binecuvântați, căci în multe încercări ați fost 
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puternici și de aceea meritele voastre vă dau dreptul la pacea mea. Nu v-am oferit plăceri veșnice pe 

pământ. Spiritul știe că, atunci când vine în această vale pământească, îl așteaptă greutăți și lupte pentru a 

se întări și a se perfecționa. Dar în lupta voastră dificilă din viață, dragostea mea părintească a fost 

întotdeauna ca o mantie care v-a protejat. 

27 oameni, nu sunteți mulțumiți de faptul că în prezent Mă dezvălui în mod atât de clar printre oameni 

și că în toate națiunile îi aștept pe aleșii Mei? Vreau să fiu ca un prieten pentru toți, ca un frate și confident 

al spiritului vostru. 

28 Nu toți credeți în Mine. Dar acest lucru nu este un obstacol în calea iubirii mele și a venirii mele la 

tine. Cine ar putea opri puterea Duhului Meu, de vreme ce Eu sunt numai iubire pentru copiii Mei? Și cine 

ar putea să judece lucrarea Mea și să pătrundă în sfaturile Mele secrete? 

29 Astăzi sunteți cu mine, discipoli; odihniți-vă, căci eu veghez asupra voastră. Nu vă mai subminați 

sănătatea cu lucrări inutile. Cât de mult a trebuit să suferi pentru a reda sufletului tău puritatea și virtuțile 

cu care a fost înzestrat. 

30 Oh, dacă ai fi rămas pur ca în copilărie, la vârsta când carnea este inocentă și sufletul începe o 

nouă călătorie în viață. Cât de aproape ai fi de Mine și cum ar veni îngerii la tine ca să cânte cu tine un 

cântec de laudă! Dar, pe măsură ce omul îmbătrânește, sufletul său se îndepărtează tot mai mult de calea 

pură și luminoasă și intră într-un conflict neîncetat cu lumea, în care uneori triumfă sufletul, alteori carnea. 

Cu toții v-ați abătut de la calea binelui și trebuie să vă rugați pentru a fi feriți de pericole și pentru a vă 

îndepărta de rău. În această plimbare purtați un toiag pe care vă sprijiniți, iar acest toiag este îngerul 

păzitor care vă însoțește oriunde mergeți. 

31 Am venit la voi pentru a vă răscumpăra cu dovezi de iubire și dreptate și pentru a vă învăța 

Doctrina Mea, pentru ca voi să Mă urmați. 

32 Din faptele voastre bune, accept ceea ce este meritoriu în ele, chiar și pe cele pe care le considerați 

foarte mici, pentru că eu sunt singurul care poate judeca adevărata lor valoare. Cel care îi iubește pe 

oameni și îi slujește pe ei Mă iubește și Mă slujește pe Mine. Vă cer doar să vă iubiți pe voi înșivă, iar 

acest lucru va fi suficient pentru ca Eu să pot face lucruri mărețe cu ajutorul vostru. Ți-am dat multe 

dovezi în acest sens, căci am fost mereu prezent atunci când ai întins mâna celor nevoiași și am făcut ca 

spiritul tău să experimenteze pacea pe care o dă împlinirea datoriei față de Tatăl și față de semeni. 

33 Purtați un semn de neșters care vă distinge de toate celelalte comunități religioase. Acest semn este 

o lumină pe care am făcut-o să strălucească în sufletul tău. De asemenea, te-am făcut să apari în această 

națiune pregătită de mine, pentru ca sufletul tău să se străduiască să se ridice în ea și să găsească un câmp 

de activitate potrivit pentru îndeplinirea datoriei sale. 

34 Păstrați comoara pe care v-am dat-o în Cuvântul Meu și nu lăsați mâini necredincioase să v-o 

smulgă. Dați-o oricui dorește să o cunoască sau caută mântuirea în ea. 

35 Dacă voi nu sunteți în stare să-mi apărați moștenirea, o voi apăra Eu; dar atunci va trebui să-mi 

dați socoteală pentru lipsa voastră de pasivitate. Lucrați cu dragoste pentru a îndeplini legile spirituale și 

materiale. Dacă îți respecți îndatoririle spirituale, munca materială îți va fi ușoară. Nu ar trebui să vă etalați 

virtuțile; dacă simțiți cu adevărat Cuvântul Meu și îl practicați, dacă vă păziți cu gelozie faptele acolo unde 

numai Eu le pot vedea, atunci exemplul vostru de umilință îi va încuraja pe frații și surorile voastre să vă 

urmeze exemplul. 

36 Iubiți-vă pe voi înșivă cu aceeași iubire cu care v-am învățat Eu, știind că ați ieșit din Mine, că toți 

ați fost formați din aceeași substanță și că așa cum ați fost în Mine la început, așa veți fi și la sfârșit, când 

vă veți întoarce la Domnul vostru. 

37 Te caut pentru ca tu să te apropii de sursa vieții. Iată calea care duce la ea. Pentru a o găsi, trebuie 

să faci uneori sacrificii, trebuie să lupți și să perseverezi în virtute. 

38 Ascultați vocea Mea care vă trezește constant, vocea interioară care vă cere să împliniți legea Mea. 

Căci până acum ai trăit cum ai vrut și ai făcut ce ți-a plăcut în viața ta. 

39 Am făcut inimile voastre, împietrite de vicisitudinile vieții, iubitoare, dându-le să guste pâinea 

iubirii divine, iar inimile voastre au fost mișcate lăuntric de ea. 

40 În Mine este Judecătorul, Tatăl și Maestrul - trei faze diferite ale revelației într-o singură ființă, trei 

centre de putere și o singură esență a ființei: iubirea. 
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41 Astfel, mă dezvălui vouă pentru a vă ajuta să vă îndepliniți misiunea pe care am pus-o în spiritul 

vostru încă de la începutul timpului. 

42 Acum vă învăț din nou, pentru ca voi să învățați omenirea acest Cuvânt. Când acest popor al Meu 

va fi pregătit, oamenii vor găsi în el mângâiere în durerile lor, balsam în suferințele lor și lumină pentru 

spiritul lor. 

43 Generația actuală nu va trece fără ca voi să plecați să dați mărturie despre a doua mea venire. Dar 

Eu v-am spus: Dacă nu vă apucați să puneți în practică învățătura Mea, pietrele vor vorbi și vor da 

mărturie despre prezența Mea; dar de aceasta Îmi veți da socoteală. 

44 Dacă există obstacole pe calea voastră care vă împiedică să mă urmați, arătați-mi bunăvoința și 

zelul vostru, atunci eu vă voi deschide calea, vă voi ajuta. 

45 Vreau să fiți pregătiți, pentru că lumea vă va pune la încercare și, dacă nu veți fi capabili să 

mărturisiți minunile pe care le-am făcut printre voi, vor apărea îndoieli în rândul semenilor voștri. 

46 Îi văd printre voi pe cei care au reușit să rupă lanțurile care îi legau de lume și care îmi cer putere 

pentru a rămâne fermi în nobila lor hotărâre de reînnoire, iar eu îi încurajez prin cuvintele și prezența mea. 

Vor trece prin mai multe încercări care le vor servi pentru a merge ferm pe calea lor. Veghează și roagă-te 

pentru ca încercările să nu te surprindă în somn, căci trezirea ta ar fi amară dacă ai realiza că trebuie să 

începi din nou călătoria. 

47 Dacă vei cădea, amintește-ți imediat de Tatăl tău și roagă-te ca să găsești în Mine o nouă putere 

pentru a învinge. Dacă vă pregătiți în acest fel, vocea conștiinței voastre se va auzi clar în interiorul vostru. 

48 Nu veți mai fi sclavii ispitelor. Străduiți-vă să vă păstrați libertatea spirituală. Vreau ca ucenicii 

Mei să fie frați și surori buni printre oameni care așteaptă întotdeauna o mână frățească și sinceră care să le 

întindă mâna. 

49 Oamenii caută cu nerăbdare lumina adevărului și mulți așteaptă venirea mea, fără să știe că 

prezența mea este deja printre voi. 

50 Nu toți Mă vor auzi în timpul manifestării Mele, dar Eu învăț în prezent acest popor, astfel încât 

fiecare dintre cei care M-au ascultat să devină un conducător al inimilor umane atunci când Cuvântul Meu 

nu se va mai manifesta prin acești purtători de cuvânt. Până atunci vă veți fi spiritualizat și veți primi 

Cuvântul Meu și ordinele Mele prin intuiție, iar atunci veți vorbi despre învățături încă necunoscute, care 

vor fi adevărate revelații. 

51 Chiar și acum v-am dezvăluit o mare parte din ceea ce a fost promis oamenilor și, prin voi, am 

anunțat evenimente pe care le-ați văzut devenind realitate. Prin urmare, puteți spune că nu ați fost doar 

purtătorii Mei de cuvânt, ci și profeții Mei. 

52 Voi nu ați ajuns încă la fundul Cuvântului Meu, dar noile generații pe care vi le-am promis vor 

veni și vă vor oferi iluminarea profundă și corectă a ceea ce nu ați putut înțelege. Dar vor veni și oameni 

din alte națiuni care vor ști să interpreteze învățăturile Mele. Cu toate acestea, vă spun că cei care M-au 

auzit oral și Mi-au simțit prezența vor fi primii care vor înțelege lucrarea Mea pentru a o învăța și a o 

explica. 

53 Nu vreau să vă faceți reproșuri în anii în care încă Mă mai puteți auzi, pentru că atunci învățătura 

Mea s-ar opri, în timp ce voința Mea este să Mă dezvălui cu mai multă claritate în fiecare lecție ulterioară, 

astfel încât la sfârșitul proclamării Mele să vă simțiți suficient de avansați pentru a deveni maeștri. Am 

așezat în voi dorința mea divină ca voi să obțineți iubire și înțelepciune, deschizându-vă înțelegerea 

cunoașterii spirituale. 

54 Vă învăț să vă pregătiți să primiți inspirația divină pentru a le dezvălui semenilor voștri că toți 

oamenii pot fi posesorii acestui har. 

55 Lăsați Cuvântul Meu să aibă o locuință permanentă în inimile voastre, astfel încât, odată ce sunteți 

Maeștri, să îl aveți mereu prezent în templul vostru interior. 

56 Nu vă temeți să fiți "sfâșiați" de oameni din cauza învățăturii Mele. Inima omului este atât de 

obosită de teorii și cuvinte deșarte, încât atunci când primește această veste bună, va simți pe spiritul său 

lumina adevărului care coboară ca o rouă răcoritoare pentru a-i da viață. 

57 Prietenul Perfect a venit la voi pentru a vă spune să nu vă temeți; căci, chiar dacă în multe inimi 

veți găsi otravă, răutate și trădare, aceste încercări nu vor putea să-l intimideze pe discipolul credincios și 

echipat. 
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58 Fiți ca acei apostoli care M-au urmat în Era a doua. Dacă nu ați reușit încă să vindecați persoana 

bolnavă, întăriți-vă pregătirea spirituală purificându-vă în activitatea de iubire și rămânând în contact cu 

durerea. Dacă nu sunteți pregătiți din interior, nu atingeți bolnavul în speranța că se va face bine, pentru că 

atunci nu veți vedea această minune. Dar dacă vă pregătiți spiritual și fizic, veți primi în curând - dacă este 

voia Mea - miracolul pe care îl cereți de la Mine. 

59 Dacă credința voastră în puterea Mea nu este mare și dragostea voastră pentru semenii voștri nu 

este adevărată, munca voastră nu va aduce mântuire și efortul vostru va fi în zadar. Dar, dacă veți atinge 

spiritualitatea, veți vedea adevărate miracole care se vor întâmpla pe drumul vostru. 

60 Dacă nu ați obținut pacea între cei dragi sau dacă legăturile de concordie și de iubire sunt rupte, 

vegheați și rugați-vă, uniți-vă cu Spiritul Meu și pacea va fi cu voi. 

61 Dacă nu știți încă cum să vorbiți despre Mine, închideți-vă buzele, dar ridicați-vă spiritul, căci el 

va vorbi prin intermediul gândurilor celor care au nevoie spirituală. 

62 Dacă nu ați reușit să înțelegeți învățătura Mea și vreți să-i pătrundeți sensul, spiritualizați-vă și 

atunci, când Mă veți auzi sau vă veți aminti de Cuvântul Meu, veți fi surprinși de înțelegerea voastră 

profundă. Cuvântul Meu este simplu și simplu, astfel încât să-l puteți înțelege, dar conține un miez de 

esență divină, astfel încât să-mi puteți simți prezența. 

63 Astăzi țin o nouă cină, înconjurat de discipoli și ucenici care reflectă și își amintesc ziua și ora în 

care "Cuvântul" s-a făcut om în Isus. Închideți ochii și încercați să vă imaginați locul nașterii Mele, 

solemnitatea acelui ceas, puritatea Maicii Domnului, blândețea însoțitorului drept și cast al Mariei și tot 

ceea ce a înconjurat acel eveniment. Atunci veți înțelege smerenia divină a lui Hristos - o smerenie pe care 

El a predicat-o încă din prima clipă prin faptele Sale și prin Cuvântul Său divin. 

64 Iubiți oameni, trăiți acele momente în interior și împrospătați-vă cu amintirea și contemplarea lor, 

căci din reflecția voastră asupra lor va curge lumina care vă va îndepărta ignoranța. 

65 Căutați-mă în cele mai ascunse și mai sublime părți ale ființei voastre, simțiți prezența mea în 

spiritul vostru și recunoașteți manifestările mele în cele mai puțin vizibile lucruri ale vieții voastre. 

Amintiți-vă, cu cât manifestarea mea este mai înaltă și mai spirituală, cu atât mai mare va fi fericirea 

voastră, pentru că va fi o dovadă că sunteți deja capabili să înțelegeți lecțiile mele profunde. 

66 Sunteți dintre cei care în acest timp au afirmat venirea Mea în spirit și au crezut fără să vadă. Cu 

toate acestea, sunt unii care Mă așteaptă în forma în care am fost în lume în Era a doua, iar alții care Mă 

așteaptă în forme diferite, în funcție de interpretarea pe care fiecare a dat-o profețiilor. Îi binecuvântez pe 

toți cei care Mă așteaptă și le trimit lumina Mea, astfel încât, atunci când vor afla că prezența și 

manifestarea Mea în acest timp sunt spirituale, să nu fie confuzi. 

67 Îi binecuvântez și pe cei care nu Mă așteaptă. Unii au slăbit în credință, iar alții au fost derutați de 

numeroasele idei și învățături umane. Dar Eu Îmi revărs lumina Mea asupra tuturor căilor lor, ca să ajungă 

la mântuire (a sufletelor lor). 

68 Unii Mă așteaptă în mod spiritual și totuși vor nega că Eu sunt cel care Mă fac cunoscut, pentru că 

vor să Mă vadă venind în splendoarea unei lumini orbitoare pentru a putea crede. Ei vor să Mă vadă 

venind cu măreția unui rege al pământului, pentru că nu înțeleg adevărata măreție care stă în umilință. Așa 

că trebuie să vă spun din nou: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta". 

Pacea mea fie cu voi! 
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Instrucție 110  
1 Discipoli, Ilie v-a pregătit și a lăsat înălțare și pace în spiritul vostru. Adevărat vă spun că nu știți 

cine este Ilie, nici cine a fost, nici cine va fi. Dar va veni un moment în care vă veți uita la el și veți spune: 

"Doamne, până astăzi nu am reușit să discernem cine a fost Păstorul. 

2 Vă mai vorbesc încă o dată în limba iubirii pe care v-am învățat-o, pentru ca voi să ajungeți la 

unirea perfectă cu Tatăl vostru. Nu învelișul vostru trupesc simte prezența mea divină, pentru că nu ochii 

voștri mă văd, nici urechile voastre nu mă aud, nici buzele voastre nu vorbesc cu mine. Simțurile voastre 

fizice percep manifestarea Mea prin intermediul unui corp uman, dar esența cuvântului rostit de purtătorul 

vocii este partea divină pe care o primește spiritul vostru. 

3 Sunteți soldați în bătălia îndelungată a acestei vieți și veți ajunge cu toții pe tărâmul pe care îl 

căutați. Ce bucurie va fi pentru Tatăl vostru și, de asemenea, pentru spiritul vostru, când veți ajunge în 

împărăția promisă, după ce ați trăit atâtea vicisitudini și ați supraviețuit atâtor bătălii! Va fi atunci când 

spiritul va învinge în cele din urmă carnea și își va putea revela lumina prin ea. Atunci trupul nu va mai fi 

obstacolul, ruina și ispita sufletului. 

4 Cei însemnați de Mine vor fi recunoscuți pe pământ. Chiar dacă mâinile tale se vor închide pentru 

a-și ascunde darurile, ele vor fi descoperite acolo; chiar dacă vei tăcea, învățătura Mea de pe buzele tale va 

surprinde oamenii, și chiar dacă te vei strădui să ascunzi semnul cu care te-am însemnat, acesta va radia 

lumină și te va face recognoscibil. Dar de ce să vă ascundeți? Este din cauză că încă te simți slab și 

neîndemânatic? Voi continua să vă învăț până când veți fi puternici, plini de credință și de iubire pentru 

cauza mea. Atunci nu vă veți mai teme de nimic. 

5 Concepția oamenilor despre spiritualitate s-a schimbat, lumina mea i-a făcut să înțeleagă că spiritul 

este liber să creadă. Eu nu impun nimănui un anumit crez și nici nu oblig pe nimeni să Mă iubească. 

6 Câmpurile pregătite cu roua harului meu vor oferi condiții favorabile pentru ca voi să cultivați 

această sămânță. Lanțurile fanatismului religios vor fi rupte în acest moment și răul idolatru va dispărea. 

Spiritul nu va mai fi un sclav și se va ridica pentru a Mă căuta pe calea adevărului. Dezvoltarea și 

cunoștințele pe care spiritul le-a acumulat în viață îi permit astăzi să îndeplinească misiunea pe care i-am 

încredințat-o. 

7 Este adevărat că nu ați venit pe lume doar în acest timp. Sunteți, din punct de vedere spiritual, 

aceiași oameni pe care i-am învățat în toate timpurile, care s-au reîncarnat din veac în veac pentru că într-o 

singură existență pământească nu ar fi putut îndeplini marea misiune care este destinul lor. Uneori, o viață 

abia ajunge pentru a semăna o sămânță și nu este suficient timp pentru a o cultiva, cu atât mai puțin pentru 

a o vedea înflorind. 

8 În multe dintre învățăturile Mele menționez poporul Israel pentru că a fost un instrument al 

Divinității Mele pentru a da exemple de învățătură și pentru a vorbi omenirii. I-am dăruit dragostea și 

harurile Mele din plin, dar și suferințele severe ale dreptății Mele. Pentru a-i da învățătura Mea, M-am 

folosit atât de dragostea lui, cât și de slăbiciunea și necredința lui; regii, preoții, vameșii și chiar și cei mai 

needucați oameni au fost instrumente pentru lecțiile și exemplele Mele de învățătură. Dar priviți - în timp 

ce în prezent unii s-au ridicat la o viață nouă în diferite țări și au înțeles că Țara Făgăduinței nu este 

Canaan, ci Împărăția Mea, alții, care au moștenit doar sângele acelui popor, trăiesc încă atașați de tradițiile 

lor și legați de interpretarea materială pe care strămoșii lor au dat-o învățăturilor divine. 

9 În noua mea manifestare am schimbat totul: locurile și mijloacele de manifestare, pentru a elimina 

ignoranța, eroarea și interpretarea greșită a revelațiilor mele anterioare. La fel cum soarele răsare în est și îl 

vedeți în punctul său cel mai înalt la amiază, pentru ca apoi să îl vedeți cum apune în vest, tot așa lumina 

Duhului Meu s-a mutat de la est la vest de-a lungul timpului, pentru ca voi să nu limitați gloria și puterea 

Mea la anumite locuri, oameni sau rase. 

10 Astăzi locuiți temporar într-o țară nouă, pe care ați găsit-o și voi printr-o promisiune divină, pentru 

ca ea să fie moștenirea voastră, chiar dacă temporar. Plin de o frumusețe încântătoare, acest pământ a fost 

dezvoltat, dar alte popoare v-au făcut viața amară și grea. Cu toate acestea, acest popor nu va comite 

niciodată acte de răzbunare, ci doar acte de iertare față de semenii lor. Și Iudeea a fost pradă străinilor până 

când aceștia au transformat-o în ruine și moloz. 
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11 Durerea a fost încercarea ta de foc, în ea spiritul tău a fost oțelit, pentru că mâine trebuie să 

transmită omenirii roadele dezvoltării și experienței sale. Războiul nu a ajuns până la dumneavoastră - ce 

lecții noi ați putea învăța din el? Ce oțelire ar putea să le dea celor care au devenit deja puternici în 

suferință? 

12 Sarcina dumneavoastră este diferită: După 1950, vă veți ridica ca profeți, buzele voastre vor vorbi 

sub inspirația Mea și veți face minuni. În acel moment, nu vă veți mai aștepta ca Cuvântul Meu să vină de 

pe buzele purtătorilor de cuvânt, așa cum se întâmplă acum. Dar dacă vă pregătiți în rugăciune, tot ceea ce 

aparent ați uitat va ieși din inimile voastre, pentru că eu voi continua să vă vorbesc prin conștiința voastră. 

13 Veți fi surprinși cum oameni din diferite comunități religioase vă vor urma și vor mărturisi că cel 

pe care l-ați avut printre voi a fost Maestrul. Ei vor fi ca Nicodim, care a vorbit în particular cu Isus, pe 

care l-a recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu, pe care l-a iubit ca Maestru al său, și a plâns cu amărăciune 

când L-a văzut ieșind din Ierusalim cu crucea nelegiuirii și a ingratitudinii pe umeri. În acel moment, 

spiritul său mi-a spus cu lacrimi: "Învățătorule, te voi urma". Și el M-a urmat. 

14 Fericiți cei care se hotărăsc astfel în acest timp, fără teamă de oameni, căci în ei va fi lumina Mea. 

15 La ce vă gândiți, copiii Mei? Știu: vă gândiți la faptul că Tatăl tocmai v-a încredințat un nou an, 

pentru ca în el să reușiți să faceți un pas înainte - un an care uneori pare că nu se termină, dar care pentru 

spirit este doar o secundă în eternitate. 

16 A trecut un an și și-a lăsat amprenta asupra oamenilor. Când ai auzit cuvântul Meu de judecată, 

spiritul tău s-a trezit și prin memoria ta a trecut amintirea faptelor tale, a cuvintelor și gândurilor tale, a 

tuturor suferințelor și bucuriilor tale, a tot ce ai realizat și a tot ce nu ai putut realiza. După ce ți-ai terminat 

autoexaminarea în lumina conștiinței tale, i-ai mulțumit Creatorului tău pentru tot ceea ce ai primit de la 

El. 

17 Omul și întreaga creație mi-au adus tribut și jertfă. Fiți binecuvântat! 

18 Ca și cum toate creaturile s-ar aduna în acest moment pentru a se uni în omagiu Tatălui, văd toate 

lumile și toate ființele unite în fața privirii mele. Văd chiar și cele mai mici lucrări realizate pentru Mine, 

aud vocea creaturilor Mele când Mă cheamă și cântecul de laudă al celor care Mă laudă. 

19 Există viață și sensibilitate în tot ceea ce este creat. Vă spun cu adevărat, chiar și pietrele simt 

atingerea divină. Toate creaturile își găsesc revigorarea în ele însele, care este ca și cum și-ar găsi 

revigorarea în Divinitatea Mea. 

20 Steaua regală este imaginea unui tată care își dăruiește viața, energia, căldura și lumina copiilor săi. 

21 Pământul este ca o mamă al cărei pântece este o sursă inepuizabilă de tandrețe. La ea se află 

mantia care îi protejează pe cei orfani, sânul care hrănește și adăpostul cald și confortabil pentru copiii ei. 

Comoara ei ascunsă și-a dezvăluit marile secrete bărbaților, iar pe chipul ei s-au reflectat întotdeauna 

castitatea și frumusețea. 

22 Anul care a trecut acum a fost plin de încercări - un an în care justiția divină s-a făcut simțită în 

fiecare creatură umană. Cine nu a golit paharul amărăciunii? 

23 Câte ființe iubite au părăsit acest pământ pentru a evada în lumea de dincolo pentru că Viața 

Spirituală îi chema. Inimile au vărsat în cele din urmă apă cristalină și multe fire albe au apărut pe 

tâmplele bătrânilor. Cu toate acestea, au existat și bucurii: noi copii au venit pe lume cu mesajul lor de 

inocență, cei bolnavi și-au recăpătat sănătatea, iar unii dintre voi, care fuseseră abandonați, au văzut 

revenind persoana iubită. 

24 Ascultă-mă cu bucurie în spirit și cere-mi să ridic vălul de mister care învăluie noul an, care ți se 

pare un drum pe care trebuie să-l parcurgi. Dar eu vă spun: faceți în viitor ceea ce ați făcut în trecut. 

Ascultați-Mă astăzi, în timp ce esența Cuvântului Meu încă se revarsă asupra voastră ca Sângele 

Mântuitorului care s-a revărsat cândva în fiecare suflet. 

25 A trecut un an, oameni buni, dar războiul nu și-a găsit sfârșitul. Oamenii nu s-au împăcat, liderii 

puternici nu și-au dat mâna în semn de pace. Chiar în acest moment, când vă reîmprospătați spiritual în 

comuniune cu Spiritul Meu Divin, vieți sunt distruse, numărul orfanilor și văduvelor crește, iar sângele 

continuă să curgă pe pământ și să-l ude, sângele oamenilor, care este sângele Meu. 

26 Voi pune din nou pace în inimile oamenilor și le voi acorda puțin mai mult timp pentru ca ei să 

poată atinge acest bun suprem al spiritului. Dar dacă nu folosesc această oportunitate, suferințele și 

amărăciunea lor vor crește. 
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27 Atrageți pacea prin reînnoirea voastră, prin rugăciune și prin practicarea învățăturii mele. Faceți 

fapte demne de spiritul vostru, precum și de al Meu. Este timpul ca voi să vă prețuiți puțin mai mult pe voi 

înșivă, să dați adevărata valoare la ceea ce am pus în om: spiritul. 

28 Când ajungeți la adevărata cunoaștere a valorii voastre, nu deveniți îngâmfați. Înțelegeți că sunteți 

simpli muritori, că sunteți mesageri și instrumente ale sfaturilor Mele divine. 

29 Nimeni nu s-a născut din întâmplare, nimeni nu a fost creat la întâmplare. Înțelege-Mă și vei 

înțelege că nimeni nu este liber pe calea vieții, că există o lege care ghidează și guvernează toate destinele. 

30 Haideți să ne vorbim unii altora, copiii mei; vorbiți cu Maestrul! Nu vă voi ocărî, ci vă voi 

binecuvânta, și așa cum am început discursul Meu de învățătură, așa îl voi încheia printre voi: mângâindu-

vă. 

31 Povestește-mi în tăcere suferințele tale, încredințează-mi dorințele tale. Deși eu știu totul, vreau să 

învățați puțin câte puțin să vă formulați propria rugăciune, până când veți fi gata să vă exercitați 

comuniunea perfectă a spiritului vostru cu Tatăl. 

32 Bătrâni, tineri și fecioare, copii și părinți: Cereți și vi se va da. Eu sunt sursa dreptății și a iubirii și 

vă voi arăta calea voastră prin viață, luminată de lumina Mea. 

33 Ce-mi cereți pentru pământul care vă adăpostește? Ce simțiți pentru toate creaturile Tatălui? Trăiți 

în armonie cu toate ființele, pentru că, în realitate, sunteți cu toții frați și surori în fața mea. Binecuvântați 

toate lucrurile create și Mă veți binecuvânta pe Mine. 

34 Văd că vă temeți de viitor pentru că umbra războiului și ecourile răcnetului său vă ajung până la 

voi, pentru că amenințarea foametei, a ciumei și a devastării vă pândește peste tot. Dar de ce vă puteți teme 

când aveți lumina Mea în suflet? Nu v-am chemat Eu pe voi soldați ai Cauzei Mele? Lasă frica celor care 

nu au credință, celor care Mă neagă. 

35 Multe necazuri se vor abate asupra omenirii, dar prin acestea ei vor cunoaște Cuvântul Meu și 

Lucrarea Mea. 

36 Vreau ca inima voastră să rămână sensibilă la durere, la cei nevoiași, la cei flămânzi, la cei 

bolnavi, ca să fie, ca să zic așa, pragul Noului Ierusalim, unde se adună poporul lui Dumnezeu, care este 

umanitatea. 

37 A șasea pecete a fost dezlegată și, odată cu ea, ați auzit Cuvântul Meu prin intermediul organului 

uman al intelectului, care a fost lege, revelație și profeție printre voi. Vă mai acord încă șapte ani în care 

Mă veți auzi sub această formă - șapte ani în care lumea spiritelor își va mai trimite mesajele prin creierul 

celor aleși pentru ea, iar din acești ani va trebui să dați socoteală Tatălui în ultima zi a anului 1950, care va 

fi o zi de judecată pentru voi, când Mă veți auzi vorbindu-vă pentru ultima oară de pe muntele Noului 

Sion. 

38 Scriu aceste cuvinte în inima ta și în conștiința ta, pentru că vreau ca ele să fie de neuitat pentru 

tine. 

39 Nu uitați ceea ce ați auzit de la Maestrul Divin, nici ceea ce ați auzit de la Maria, Mama 

Universală, și ceea ce ați auzit de la Ilie, mesagerul Epocii a Treia, care v-a adunat ca un păstor în graiul 

iubirii Mele. 

40 V-ați beneficiat de multe favoruri, dar acestea se vor sfârși, pentru că a venit timpul să lucrați cu 

credință în puritate, conform legii mele. 

41 Nu căutați niciun câștig personal atunci când Mă slujiți. Slujiți-Mă din iubire, fără să vă gândiți la 

remunerație sau la recompensa care vă așteaptă. Gândește-te la cei care suferă, la cei care au căzut, la cei 

care nu văd lumina și nici nu recunosc calea, și dă-le învățătura mea cu o inimă plină de iubire. Condu-i la 

Mine și nu te îngrijora dacă ajung la destinație înaintea ta. Fiți "ultimii", conștienți de sarcina voastră, 

pentru că voi ști cum să vă aștept, deoarece toți veți ajunge la Mine. 

42 Oameni buni, vă acord un nou an de luptă. Peste război, distrugere și moarte, albastrul cerului se 

va întinde ca o mantie de pace. Voi împodobi fața pământului cu flori, vor fi arii de tei care vor fi ca un 

dar de dragoste. Pântecele mamelor tuturor ființelor vii va fi fertil, iar abundența lor va fi benefică pentru 

voi. Luminez inteligența umană pentru ca ea să descopere noi posibilități de dezvoltare în natură, în 

beneficiul copiilor mei. Binecuvântez mările pentru ca ființele care trăiesc în sânul lor să se înmulțească și 

pentru ca oamenii să nu sufere de foame după război. Deschid noi drumuri pentru ca diferitele rase să se 

cunoască și să se îmbrățișeze reciproc. 
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43 Lăsați primăvara să vină la voi ca un dar de pace și speranță, de reconciliere și iertare între oameni. 

44 Vara, cu focul soarelui său, va pârjoli multe regiuni și deșerturi, unde oamenii, trecând peste ele, se 

vor scufunda și îi vor cere lui Iehova milă. Cei care M-au uitat Își vor aminti din nou de Mine. Iar oamenii 

de știință vor fi perplecși în fața acestor fenomene, dar în adâncul inimii lor vor auzi vocea mea care le va 

spune să-și purifice acțiunile și gândirea pentru a intra pe calea înțelepciunii. 

45 Toamna îmi va oferi recolta celor care cultivă pământul, iar această recoltă va fi bogată, căci unele 

națiuni se vor întoarce la pace și vor pune din nou mâna pe uneltele de muncă. 

46 Binecuvântările se vor odihni peste sămânță, căci copiii și femeile vor cultiva pământul în absența 

bărbaților. Mâinile care își depun armele și se apucă de plug vor fi binecuvântate, la fel și cei care erau 

dușmani, iar mai apoi se vor îmbrățișa ca frații, căci pâinea cerului va cădea ca mana în pustiu. 

47 Va veni iarna, iar zăpada va fi simbolul purificării. 

48 Totul este pregătit. Vegheați și rugați-vă, lucrători. De asemenea, binecuvântez mâinile care au 

îngrijit bolnavii, buzele care au rostit cu iubire Cuvântul Meu, ochii care au învins somnul și au vegheat la 

căpătâiul bolnavului în fază terminală, inima care a bătut pentru cel suferind, căci ei sunt instrumentele 

Duhului care este capabil să se ridice în rugăciune pentru oameni. 

49 Vreau să fac inimile voastre să bată spre o viață nouă, căci le găsesc moarte pentru credință, 

speranță și iubire. 

50 Eu sunt singurul Judecător care poate judeca sufletele, și totuși nu vă consider acuzați, ci copii și 

discipoli. 

51 Lăsați-Mă să fiu printre voi ca Tată. Măsurați voi valoarea cuvântului pe care vi-l dau, sau vreți ca 

Eu să fiu judecătorul vostru? Vreți ca Eu să fac dreptatea Mea palpabilă nu numai în cuvânt, ci și în viața 

voastră, pentru ca voi să vă treziți și să Mă credeți? 

52 Nu ați semănat întotdeauna bine sămânța pe care v-o încredințez în acest moment și, vedeți, nu ați 

cules recolta pe care o așteptați. Dar nu renunțați la luptă din această cauză, înțelegeți că, chiar dacă uneori 

este cauza lacrimilor voastre, și acest lucru este adevărat, că pacea sufletului vostru se întemeiază pe 

această împlinire a datoriei. 

53 Nu vreau să văd acest popor plângând pe cărările pământului și plângându-se de denivelările de pe 

drum. 

54 În orice moment, v-am pus pe calea care duce spre casa unde vă aștept. Nu vă temeți dacă veți găsi 

ușa închisă. Numai cel care a călătorit până la capăt ajunge acolo. 

55 Tu Îmi arăți inima ta și Eu culeg din ea, ca dintr-un grânar, sămânța cea bună și o las pe cea fără 

valoare ca să o distrugi. 

56 Nu vă veți mai hrăni cu acte de cult imperfecte sau necinstite: Sunteți acum în cea de-a treia eră. 

Cine pune în practică învățătura Mea, așa cum v-o dau vouă, va face voia Mea, iar cine face voia Tatălui 

va găsi mântuirea. 

57 V-am dat mari dovezi ale iubirii Mele în orice moment. V-am oferit oportunități de a veni la Mine. 

Cu toate acestea, voi nu M-ați ascultat niciodată și ați preferat durerea lumii cu plăcerile ei trecătoare, în 

locul împlinirii Legii Mele, care vă dă adevărata pace. 

58 Dacă aș veni la voi doar ca un judecător, v-aș speria; dar între dreptatea Mea și oameni se 

interpune întotdeauna crucea, și astfel de la Mine vin întotdeauna doar cuvinte de iubire și de iertare. 

59 Cât de mult te-am ajutat în această lume, astfel încât să nu te căiești atunci când vei veni în fața 

judecătorului ca ființă spirituală! 

60 Sunteți aceiași care au traversat deșertul cu Moise, aceiași care l-au urmat pe Isus prin Iudeea, și 

încă în acest timp cereți minuni pentru a crede, sau cereți bunurile pământului ca și cum nu ați cunoaște 

scopul final al destinului vostru. 

61 Nu lăsați această manifestare să devină ceva obișnuit, pentru că atunci veți pierde respectul și 

credința pe care ar trebui să le aveți față de ea. Căci ce beneficiu poți obține din ea dacă spiritul tău este 

absent și mintea ta este împrăștiată? 

62 În Divinitatea mea trăiește iubirea de mijlocire; este Maria. Câte inimi care rămăseseră închise la 

credință s-au deschis prin ea la pocăință și la iubire! Esența ei maternă este prezentă în toată creația, este 

simțită de toți, și totuși unii o neagă cu ochii deschiși. 
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63 Voi veți fi semănătorii neobosiți ai revelațiilor Mele, astfel încât lumea să își revină în simțiri și să 

atingă o dezvoltare ascendentă și lumină. 

64 Înainte de plecarea Mea voi pava drumurile pe care veți merge. Voi nu știți ce am decis pentru 

ultimii ani ai manifestării Mele. Eu vă pregătesc, căci în zilele acelea vor veni mari încercări. Voi 

îndepărta din mijlocul vostru orice falsificare pe care ați adus-o doctrinei mele, pentru ca voi să puteți 

recunoaște lucrarea mea în toată puritatea ei. 

65 Fiți atenți, oameni buni, pentru că după plecarea Mea, unii vor apărea și vă vor face să credeți că 

Eu continui să Mă manifest prin intermediul organului uman de înțelegere. Vă fac vigilenți și vă pregătesc 

inima pentru ca, cunoscând Esența mea și gustul acestui fruct, să nu se lase sedusă de înșelători. Dar dacă 

nu vă pregătiți pentru aceste vremuri și pierdeți ceea ce v-am dat, cum veți deosebi adevărul de minciună? 

66 Nu acceptați influențe dăunătoare care pot răpi puterea cunoștințelor și a luminii pe care v-am dat-

o, pentru că atunci v-ați găsi prinși în același rău ca și cei care mă vor trăda. Zi de zi trebuie să vă 

avertizez, ca să trăiți vigilenți și să nu ezitați. Mulți dintre voi vor plânge din cauza plecării Mele și nu vor 

găsi nicio consolare. Veți tânji după momentul în care M-am făcut cunoscut prin intermediul organului 

uman de înțelegere. Dar în acele momente în care vă veți ruga, vă voi lumina și vă voi aminti de tot harul 

și de toate darurile pe care le-am pus în voi, astfel încât să nu vă simțiți singuri și abandonați, ci, știind că 

sunt aproape de discipolii mei, să porniți cu moștenirea voastră și să câștigați merite prin fapte de iubire 

pentru semenii voștri. 

67 Folosiți acest timp de instruire. Gândiți-vă că în națiunea voastră domnește pacea, în timp ce alte 

națiuni se sfâșie între ele. Trebuie să înțelegeți că trebuie să creați o atmosferă de pace în rândul poporului 

vostru, astfel încât fiecare străin care vine la voi să se poată odihni și să găsească alinare în mijlocul 

vostru, iar când se va întoarce se va simți luminat de gânduri bune și inspirat de intenții nobile. 

68 Acum vor ieși din neamuri oameni tari în bunătate și plini de lumină. Îi vor face pe toți cei care au 

venit pe lume cu o misiune măreață și nu au reușit să o îndeplinească, să-și recunoască greșelile și erorile. 

69 De asemenea, se apropie momentul în care epidemiile vor izbucni în națiuni și vor distruge 

populații. 

70 În această zi vă întreb: Dacă v-aș trimite în acele ținuturi și v-aș spune: "Traversați mările și intrați 

în cetățile durerii și ale pustiirii", ați face-o, copiii mei? 

71 Dincolo de moarte, viața îi așteaptă pe toți; dar cine sunt cei care merg și aduc un strop de balsam 

și un cuvânt de lumină celor care se mai pot ridica la adevăr în această viață? Aceștia vor fi ucenicii Mei. 

72 Mulți oameni vor vedea secretele manifestărilor Mele deja clarificate în această lume, dar alții vor 

trebui să intre în lumea spiritelor pentru a vedea adevărul. 

Pacea mea fie cu voi! 
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instrucție 85 

Orice rugăciune sinceră ajunge la Dumnezeu1-3 

Israel nu este o rasă, ci un popor spiritual, 

 împrăștiate pe tot pământul10-14 

Adevărata rugăciune este cea de la duh la duh, fără o 

imaginea materială a lui Dumnezeu în fața ochilor noștri ....  16-18 

Confirmarea transcrierilor de la Divinitate 

 Apocalipsa22-24 

Soarta tristă a sufletelor nefericite care mai au de trăit 
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Material legat pentru a veni în lumea de dincolo68 

instrucție 86 

Israelul spiritual și relația sa cu evreul după 

 carnea12 

 Crăciun27-30 

Această epocă se va numi "Epoca Spiritului "31  Numai Dumnezeu cunoaște spiritele 

împrăștiate astăzi, care în vremurile anterioare erau legate de poporul evreu prin legături de sânge. 

 au fost conectate33 

Întoarcerea spirituală a lui Hristos nu a avut loc în secret, 

 dar a fost însoțită de semne35 

Nu există nimic mai mare decât spiritul nostru în afară de Dumnezeu68 

Pentru ca această lume să-și revină în simțiri, o 

 mare durere inevitabilă  71 

instrucție 87 

 Semnificația numelui "Israel " 1-2 

Atât spiritele de lumină, cât și ființele din 

Întunericul îndeplinește sarcinile în conformitate cu voia lui Dumnezeu3-5 

Pământul va fi "purificat" și omul va fi 

 Spiritualizarea9-10 

Misiunea spirituală a Mexicului11-12 

 Pregătirea pentru viața duhovnicească15-20 

Valorile spirituale și materiale au semnificația lor27-30 

Semnificația spirituală a pâinii și a vinului37-38 

instrucție 88 

 Măreția și unicitatea spiritului nostru ....  2 

Deși unii se îndoiesc că există un Dumnezeu-Creator, 

soarele nu a încetat niciodată să strălucească asupra lor7 

Sarcina noastră este de a promova în rândul oamenilor 

pentru a aduce o pace adevărată14-15 

Lumea ─ și evreii în special ─ nu va avea nici un  

 îl așteaptă pe noul Mesia27 

 A doua venire a lui Hristos are loc în Duhul28-29 

Profeții din vremurile trecute au descris evenimentele  
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 prevăzute în prezent37-39 

 Declarații clare despre Isus și Hristos63 

instrucție 89 

 Cine vrea să-Mi urmeze Mie, să-și ia crucea1-3 

Israelul spiritual ─ o armată de duhuri ale 

 Lumină și pace16-20 

 Iubirea divină întruchipată în Iisus29-35 

Am transformat planeta noastră într-o vale de lacrimi.  

Transformat51-54 

instrucție 90 

Comparații între viețile lui Iosif în 

 Egiptul și Iisus din Nazaret1-3 

Dumnezeu este Creatorul nostru și așteaptă de la copiii Săi 

 Recunoaștere și supunere5-6 

Mesagerii învățăturii spirituale vor găsi multe pe drumul lor. 

Experimentați amărăciunea, dar și mari bucurii28-31 

Cuvântul divin devenit om ─ sau Hristos 

 făcut om în Iisus în a doua oară33a 

Iubire divină învelită într-o rază de lumină, 

 devine cuvânt uman prin mediator33b 

Hristos mută tabloul vieții lui Iuda în  

 lumina divină37-39 

Cel mai înalt scop al liberului arbitru uman este, 

Pentru a face voia lui Dumnezeu41-43 

instrucție 91 

 Hristos explică procesul în proclamațiile Sale3-7+13-14 

În toate timpurile, prin oameni pregătiți, Dumnezeu a 

 vorbit8-12 

Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu ─ iubire și înțelepciune 

Dumnezeu27-30  + 32 

Dumnezeu este mai mult și mai presus de ceea ce intelectul nostru poate 

 poate înțelege34-36 

În întreaga lume, deschizători de drumuri spiritualizate în 

 Aspect45-47 
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 Explicațiile celor șapte peceți49-54 

 Vremea abuzului de liberul arbitru se apropie de sfârșit80 

instrucție 92 

Moștenirea cea mai de preț: Cuvântul lui Hristos în 

 Învățături2-3 

Caracteristicile bunului ucenic8-10 

Esența învățăturilor lui Dumnezeu 

 a fost aceeași în orice moment26 

De ce vin purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu de la 

 oamenii simpli și puțin educați?  28 

 Așteptările lui Dumnezeu de la copiii Săi61 

 Calea spre purificarea sufletului65 

 Vocea Duhului Adevărului este acum audibilă71 

instrucție 93 

 Echiparea discipolilor Maestrului divin3-6 

 Raza de lumină divină a devenit cuvânt uman8 

Pentru primirea și transmiterea Cuvântului Divin, trebuie 

Spiritul, inima și mintea trebuie să fie pregătite15 

În orele de suferință, ar trebui să ne îndreptăm gândurile spre El. 

 trimiteți pentru mângâiere și ajutor23-24 

Hristos și învățăturile Sale vor răscumpăra oamenii 

 și transformă; noi, spiritiștii, suntem doar ajutoare29-30 

Liniștirea furtunii în Marea Galileii ─ un indiciu al prezentului furtunos și al mântuirii noastre33-

37  Israelul spiritual și misiunea sa astăzi43-47  Omul nu trebuie să se ghideze doar după știința și 

 cunoaștere, ci prin duhul dragostei68 

instrucție 94 

Cine vor fi noii apostoli ai învățăturii spirituale?  8-11 Sfatul Maestrului Divin pentru 

diseminare 

 Învățătura sa13-17 

Ni se vor alătura și alte grupuri trezite spiritual26  Numai Dumnezeu cunoaște secretele și 

puterile spiritului nostru 

 și le poate dezvălui29 

 Patimile lui Iisus56-80 

instrucție 95 

Precondiție pentru un răspuns la rugăciune1 
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Profitul încercărilor îndurate cu predare5  + 7 Dumnezeu îi folosește pe cei răi ca instrumente ale 

dreptății Sale8 

 Efectul vindecător al durerii12  + 56 

Cuvântul lui Dumnezeu prin mediatorii Cuvântului Irevocabil 

numai până la sfârșitul anului 195020 

 Maria, mama spirituală a omenirii21 

Smerenia ar trebui să fie cuvântul de ordine al ucenicilor lui Hristos32 

 Este destinul nostru să ne supunem legilor lui Dumnezeu35 

Deja pe pământ vom găsi calea spre împărăția cerurilor 

 recunoaște55 

instrucție 96 

 Îndemn la spiritualizare și înălțare a gândirii4-5 

În viitoarele războaie religioase, adevărul va 

 câștiga și nu omul14 

Unul dintre multele motive pentru reîncarnare17 

Puterile minții sunt mai presus de puterile intelectului33 

 Ce este spiritismul?  37-38 

 Hristos ne spune cum să auzim vocea Lui47-48 

 Este ora de judecată49 

Alte exemple de reîncarnare 53 + 61 

Pământul a fost profanat de om .... 59-60 

instrucție 97 

Dumnezeu s-a arătat întotdeauna în diferite forme 

 făcut cunoscut pentru a ne testa credința9-12 

 Omul este cel mai bun mijlocitor al voinței divine14 

 Moștenirea divină ─ Învățăturile sale22 

Dumnezeu a avut întotdeauna prin facultatea de înțelegere 

 oameni simpli ne-au vorbit49 

Numărul de reîncarnări depinde de starea noastră spirituală. 

 Perfecțiunea pe pământ ab61 

instrucție 98 

Dacă vrem să dăm mărturie despre faptul că îl urmăm pe Hristos, 

trebuie mai întâi să ne perfecționăm pe noi înșine3 
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 Prin intuiție vom ști dacă un mesaj este autentic7 

Sarcina și responsabilitatea spiritiștilor 

 către descendentul19 

Diferitele forme ale legăturii spirituale a lui Dumnezeu 

 cu poporul20-23 

Este un moment de judecată în care ne plătim datoriile. 

 must30-32 

Tot ce este omenesc trece, numai cuvântul lui Dumnezeu trece. 

și legea Lui rămân pentru totdeauna39 

Exortații și sfaturi ale Maestrului Divin 

 pentru lupta noastră spirituală45 

Am înțeles bine porunca "Iubiți-vă unii pe alții"? 

 Ați înțeles?  50-51 

Dumnezeu vrea să ne cucerească prin dragostea Sa și prin 

 să nu se aplece prin durere53 

instrucție 99 

Așteptarea în zadar a comunităților religioase pentru 

A doua venire a lui Hristos2 

Noi înșine trebuie să ajungem la binecuvântarea noastră9 

 Israelul spiritual, originea și misiunea sa10-15 

Noile învățături ale celei de-a treia ere sunt 

 mai extinsă decât cele din Era a doua24-25 

Până la realizarea dialogului de la spirit la 

 

 Spiritul va mai trece timpul33 

Cine este aproapele nostru și ce este 

 În slujba lui?  51-52 

Botezul în apă al lui Ioan și botezul lui Isus în Duhul Sfânt 

 și semnificația lor56-60 

 Păcatul originar al umanității62 

instrucție 100 

 Judecata mea este născută din dragoste, nu din răzbunare1-3 
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De ce nu împiedică Dumnezeu intervențiile celor de la 

 Oameni de știință în creație?  6-9 

Ajutorul îngerilor noștri păzitori și responsabilitatea noastră 

 față de ei18-24 

 Revelațiile lui Dumnezeu în timpul somnului30-31 

Răscumpărarea prin moartea sacrificială a lui Isus devine efectivă doar 

 prin succesiunea noastră71 

Instruire 101 

Îndemnuri pentru îndeplinirea sarcinilor noastre spirituale6-9 

Trăim în vremurile vizitelor celor de la 

 Justiție divină35 

Posibilitatea reîncarnării este un act de 

 a iubirii și a dreptății divine37-40 

Smerenia este una dintre virtuțile care este cea mai 

ar trebui să fie practicată55-63 

instrucție 102 

Suntem în mod constant expuși tentațiilor, 

dar cel mai puternic dușman este în noi înșine11-12 

Dialogul spiritual desăvârșit va fi doar 

 să ajungă la generațiile viitoare ....  20 

Cuvântul lui Dumnezeu din cea de-a treia eră este Noul Testament28 

Misiunea de a publica cartea de învățături 

 a Maestrului divin38-39 

 Posibilitatea reîncarnării este un har al lui Dumnezeu52 

instrucție 103 

Poporul lui Dumnezeu nu este o anumită rasă, ci  

 comunitatea spiritelor alese8-14 

Timpul judecății lui Dumnezeu - sfârșitul unei ere și începutul unei noi ere 15-17 

 Sfaturi practice pentru a-l urma pe Isus28 

Forma miraculoasă în care Dumnezeu Își dezvăluie revelațiile Sale celor de la 

Oamenii s-au făcut cunoscuți37-38 

Se apropie momentul în care oamenii își vor da seama de importanța 
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 a spiritului42-43 

Lucrarea divină ar trebui să fie nealterată și fără 

Riturile sunt răspândite56-58 

instrucție 104 

Pacea pe pământ nu este posibilă fără dragoste30+1-2 

Corectarea viziunilor umane asupra 

Prima dată despre Dumnezeu11-15 

Evaluarea sumbră a lui Dumnezeu despre omenirea de astăzi33-34 

Viața de apoi este diferită de ceea ce ne imaginăm pe pământ39-41 

Misiunea divină către Israelul spiritual:  

 să se roage pentru pace55-58 

instrucție 105 

Responsabilitatea duhovnicilor de a-și folosi darurile spirituale 

pentru a utiliza3-10 

Instrumentele lui Dumnezeu nu apar doar în mijlocul celor de la 

Israelul spiritual11-14 

Niciun examen nu este gratuit27 

Persoana matură din punct de vedere spiritual are putere asupra 

 Forțele naturii39-44 

Multe națiuni, ca urmare a materialismului și a 

Înălțimea de spirit cade adânc45-47 

Doctrina reîncarnării nu este nouă, dar există 

 de la prima dată52-54 

instrucție 106 

Nu trebuie să fim prea dependenți de cele pământești. 

Evitarea plăcerilor și a îndatoririlor15 

 

 Nimeni nu este profet în țara sa19-20 

 Importanța rugăciunii32 

Soarta spiritului și a sufletului după moartea pământească6-38 

 Îndemnuri către părinți și copii57-59 

instrucție 107 
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Iluminarea despre viața de apoi1-4+15 

O nouă etapă ─ mai întâi judecata, apoi pacea18-21 

 Duhul Adevărului și lucrarea sa24 

Rătăcirea lui Israel prin deșert până la 

 Țara Făgăduinței28-33 

instrucție 108 

 Sarcinile mărețe ale lui Ilie în cele trei timpuri9 

Moștenirea păcătoasă a Sodomei și Gomorei aduce toxicitate 

 Fructe care trebuie să fie combătute10-16 

Venirea Duhului Adevărului a fost 

 prevestită de Isus22-23 

Despre Împărăția lui Dumnezeu32 

Armonia perturbată între mental și 

viața materială este cauza confuziei 

 în forțele naturii56 

instrucție 109 

Reacțiile oamenilor la apariția 

Mântuitorul și învățăturile Sale3-6 

De ce viața copiilor lui Dumnezeu este adesea atât de 

 incomprehensibil de dificil?  11-13 

Misterul despre natura sufletului va 

 să fie difuzate acum14-16 

Dumnezeu așteaptă de la copiii Săi să se iubească unii pe alții32 + 36 

O explicație a naturii lui Dumnezeu40-41 

Numai prin adevărata spiritualizare putem obține miracole. 

 a se vedea realizat58-59 

Despre nașterea lui Isus63-64 

instrucție 110 

Dintre cei 144.000 atrași de Domnul 4 

O confirmare logică a reîncarnării 7 

Israelul spiritual și Israelul național 8 

O revelație despre Nicodim 13 
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